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บทคัดย่อ 

การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2558 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาต ิ โดยมีผลการ
เปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร กับ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เพ่ือจัดท าแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
มกษ. 9000-2552 ซึ่งมีรายการข้อก าหนดการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ข้อก าหนดหลัก 10 ข้อ ได้แก่ 
ข้อก าหนดที่ 1 พ้ืนที่ ข้อก าหนดที่ 2  การวางแผนการจัดการ ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
ข้อก าหนดที่ 4 : การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน ข้อก าหนดที่ 5 : การจัดการศัตรูพืช ข้อก าหนดที่ 6 : การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ข้อก าหนดที่ 7 : การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง ข้อก าหนดที่ 8 : 
การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง ข้อก าหนดที่ 9 : การบันทึกข้อมูลการผลิตและ ข้อก าหนดที่ 10 : การทวนสอบ และ
จัดท าคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-
2552) จ านวน 1 ฉบับ และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17065 จ านวน 1 ฉบับ 
รวมทั้งศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 
เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงานตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน ซ่ึงพบว่าเมื่อเกษตรกร
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) พบ
เงื่อนไขและความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกรในข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์หรอืส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์มาก
ที่สุดร้อยละ 95.86 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบอินทรีย์ รองลงมาคือ 
ข้อก าหนดที่ 10 การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบรอ้ยละ 54.88 เนื่องจากเกษตรกรไม่จัดท าบันทึกข้อมูลการผลิต
หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้บันทึก หลักฐาน และเอกสารไม่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
และมีผลท าให้เกษตรกรผ่านข้อก าหนดที่ 10 ในการตรวจประเมินครั้งที่ 1 เพียงร้อยละ 45.12 ส าหรับผู้ตรวจประเมินพบ
ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจประเมินตามข้อก าหนดที่ 10 การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบมากที่สุดร้อยละ 
24.3 เนื่องจากเกษตรกรจัดท าบันทึก หลักฐาน และเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการสูญหาย ไม่สามารถ
ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 4  การวางแผนการจัดการร้อยละ 6.47 เนื่องจากเกษตรกรไม่
มีความรู้ ความเข้าใจ และไม่จัดท าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ในกระบวนการผลิต  
             
รหัสทะเบียนวิจัย 03-05-51-03-02-01-01-57 
1/ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  6/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  7/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
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ค าน า 

กรมวิชาการเกษตรในฐานะของหน่วยรับรอง ซึ่งได้ด าเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000-2552 และมีบทบาทร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในการ
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับชาติ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
มาตรฐานการตรวจพืชอินทรีย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) 
ส าหรับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิต
พืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) โดยการศึกษา วิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบข้อก าหนดของมาตรฐาน จัดท ารายละเอียดข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
ปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือให้ได้แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(มกษ.9000 เล่ม 1-2552) คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.
9000 เล่ม 1-2552) จ านวน 1 ฉบับ และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17065 
จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจน
ศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติของ
เกษตรกรและการปฏิบัติงานตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตพืชและการปฏิบัติของเกษตรกร หรือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค หรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและระบบการตรวจ
รับรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อก าหนดของมาตรฐานให้มีความเข้มงวด
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
ไทยในตลาดโลกให้สูงขึ้น  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติ  

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และเอกสารวิชาการต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เล่ม 1 (มกษ. 9000-2552) มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 
2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
3. กล้องถ่ายรูป 
4. วัสดุส านักงาน 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 

วิธีด าเนินการ 
1. การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  

ด าเนินการศึกษาและพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17065 ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน 
ISO/IEC 17065 ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
1.1.1 การเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐาน ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ และมาตรฐานต่าง  ๆ 

วิเคราะห์รายละเอียดความแตกต่างของข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร กับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และปรับปรุงข้อก าหนดของมาตรฐานเดิมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

1.1.2 การจัดท ารายละเอียดข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือรวบรวมและประมวลข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากการ
ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

1.1.3 การปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ด าเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรายการ
ตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

1.2 การจัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  
ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น   เพ่ือรวบรวม

ข้อคิดเห็นและประมวลข้อมูลจากการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และคู่มือการตรวจรับรองแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน ISO/IEC 17065  

2. การศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน ด าเนินการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกรและการตรวจประเมินของผู้ตรวจ
ประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การสุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และผู้ตรวจ
ประเมิน สวพ. 1-8 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กรณี
ทราบขนาดของประชากร (Finite Population) มีสูตร ดังนี้ 

    n  =   

  ก าหนดให้  n =  จ านวนของประชากรตัวอย่าง 
    N =  จ านวนของประชากรทั้งหมด 
    e =  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 
 
 
  การศึกษาและวิจัยที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนของการประมาณ
ค่าสัดส่วน เกิดข้ึนได้ในระดับ  5 % (e = 0.05) ก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability 
sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) (เทียนฉาย, 2541: 149-165 ) โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 ออกเป็น 8 กลุ่ม และท าการ
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ค านวณขนาดตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และผู้ตรวจประเมิน โดยใช้สูตรส าเร็จของ (สุบงกช, 2526) และ
(โยธิน, 2544) คือ 

    ni =  
  ก าหนดให้ ni = จ านวนตัวอย่างของ i 
    n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการเก็บ 
    Ni = จ านวนประชากรทั้งหมดของ i 
    N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

2.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และผู้ตรวจประเมิน สวพ. 1-8 เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 
เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกร และการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน โดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์  เป็นต้น 
2.1.2  ข้อมูลเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เป็นข้อบกพร่อง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของมาตรฐาน วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง และจ านวนครั้งการตรวจประเมินแต่ละข้อก าหนด 
2.1.3 ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินต่อการปฏิบัติงานตรวจประเมิน

แหล่งผลิตพืชอินทรีย์  
2.3 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม 
2.4 สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมินที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1 
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ 
2.7 รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการทดลอง 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 รวม 2 ปี  ณ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช และพ้ืนที่เกษตรกร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ไดด้ าเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพและระบบการ
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ และการศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพและระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  

1.1.1 การจัดท าข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

จัดท าข้อก าหนด เกณฑ์ท่ีก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท ารายการตรวจประเมิน (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที่ 
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
1. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก 
2. พ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
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3. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก 
4. เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน 
5. พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี 
6.แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
7.แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และมีมาตรการป้องกันการ

ปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ 
วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจเพื่อดูความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการเกิดน้ า

ท่วมซ้ าซากโดยพินิจจากสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งของพื้นที่ กิจกรรมและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ข้างเคียง 
2. ตรวจพินิจบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่การผลิต ประวัติการปลูกพืช เช่น ชนิดพืชที่ปลูก และ

ประวัติการใช้สารเคมี ( ชนดิและอัตราการใช้สารเคมี) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดระยะปรับเปลี่ยน
ดังนี้  

   2.1 กรณีเป็นพ้ืนที่ซึ่งเคยผลิตพืชแบบทั่วไป หรือเคยใช้สารเคมีมาก่อนต้องเข้าสู่ระยะ
ปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกพืชล้มลุก และ 18 เดือน ก่อนเก็บเก่ียวผลิตผลพืชยืนต้นครั้งแรก  

   2.2 กรณีเปน็พื้นที่เปิดใหม่หรือพ้ืนที่มีหลักฐานแสดงว่าไม่มีการใช้สารเคมีห้ามใช้ในพื้นที่
เป็นเวลานานเกินกว่า 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุกและ 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืน
ต้น สามารถลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนลงได้ แต่ระยะเวลานับจากยื่นขอการรับจนได้การรับรองต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

   2.3 กรณีเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีประวัติการใช้สารเคมีในปริมาณมาก อาจพิจารณาเพ่ิมระยะการ
ปรับเปลี่ยนที่นานกว่าที่มาตรฐานก าหนดได้  

3. พ้ืนที่ซึ่งทยอยปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ต้องตรวจพินิจชนิดพืช และวิธีการแยกพ้ืนที่ผลิต
ระหว่างพื้นทีป่รับเปลี่ยนแล้วและพ้ืนที่ทยอยปรับเปลี่ยน  

4. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนทางดิน เช่น การท าคันดิน การขุดร่องน้ า และการ
ปลูกพืชเป็นแนวกันชน  

5. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของพ้ืนที่ต่อการปนเปื้อน
และการหามาตรการป้องกัน 

6. กรณีพ้ืนที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ให้
เก็บตัวอย่างดิน /ผลิตผลส่งวิเคราะห์  

แหล่งน้ า 
1. ตรวจพินิจเพื่อดูความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักจากสภาพภูมิประเทศและที่มา

ของแหล่งน้ าใช้ในแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
2. ตรวจพินิจบันทึกวิธีการจัดหาแหล่งน้ า หรือวิธีการใช้น้ าในพื้นที่ปลูก  
3. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของพื้นที่ทางน้ า เช่น การท าคันดิน การท าบ่อพัก

น้ า การใช้พืชช่วยบ าบัดน้ า และการปลูกพืชเป็นแนวกันชน  
4. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของแหล่งน้ าต่อการ

ปนเปื้อนและการหามาตรการป้องกัน 
5. กรณีแหล่งน้ ามีความเสี่ยงหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก 

ให้เก็บตัวอย่างน้ า ส่งวิเคราะห์  
กรณีมีการผลิตพืชแบบคู่ขนาน  
1. ตรวจพินิจบันทึกขอบเขตการใช้พื้นที่ และการแบ่งเขตระหว่างพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์

และพ้ืนที่การผลิตพืชทั่วไป  
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2. ตรวจพินิจป้ายชี้บ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่การผลิตพืชแบบอินทรีย์และพ้ืนที่การผลิตพืชแบบ
ทั่วไปแยกกันอย่างชัดเจน  

3. ตรวจพินิจพื้นท่ีปลูก แหล่งน้ าและขอบเขตการแบ่งแยกพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์และพ้ืนที่ผลิต
พืชทั่วไป เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เช่น การท าคันดิน การขุดร่องน้ า การท าบ่อพัก
น้ า และการปลูกพืชเป็นแนวกันชน ซึ่งจะไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อนจากพ้ืนที่ผลิตพืชทั่วไปมายังพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรยี์ 
ซึ่งอาจส่งผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์  

4. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการผลิตแบบคู่ขนาน 
ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน น้ า อากาศ และ
เครื่องมือทางการเกษตร) 

2. มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
3. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม 
5. มีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจพ้ืนที่ปลูก ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากจุลนิทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ที่อาจ

เกิดการปนเปื้อนมาจากทางดิน น้ า อากาศ ปจัจัยการผลติ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร และตรวจมาตรการการ
ป้องกัน เช่น การท าคันดิน การขุดร่องน้ า การปลูกพืชเป็นแนวกันชน การท าบ่อพักน้ า หรือการแยกใช้อุปกรณ์ทาง
การเกษตรระหว่างการผลติพืชทั่วไปออกจากการผลติพืชอินทรีย์ 

2. ตรวจพินิจบันทึกเรื่องการวางแผนการผลิตตลอดหว่งโซ่การผลิตตั้งแต่วธิีการเลือกใช้พันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายผลิตผล เพ่ือไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญเสียความเปน็
อินทรีย์ 

3. ตรวจพินิจระบบนิเวศในพ้ืนที่ปลูก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการสรา้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น การปล่อยแมลงศตัรูพืช การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะผสมผสาน 

4. ตรวจพินิจขั้นตอนมาตรการรักษาความสะอาด และการ 
ดูแลสุขลักษณะภายในแปลง เชน่ มาตรการจัดการขยะมูล 
ฝอย และการจัดการของเสีย 
5. ตรวจพินิจวิธีการชี้บ่ง เชน่ มปี้ายชี้บ่งแสดงขอบเขต  
การผลิตพืชอินทรีย์อย่างชัดเจน 
6. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
 เกณฑ์ท่ีก าหนด 
1. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังส ี
2. มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/สว่นที่ใช้ขยายพันธุ์อยา่งเหมาะสมก่อนน ามาใช ้ หรือใช้เมล็ด

พันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลกุสารเคม ี
3. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรยี์ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
2. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์  
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3. ตรวจพินิจบันทึกแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่สามารถทวนสอบได้  
4. ตรวจพินิจขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์กรณีผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ใช้เอง

ภายในแปลง  
5. ตรวจดูใบรับรองอินทรีย์ ของเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์กรณีซื้อเมล็ดพันธุ์มาจาก

ภายนอก 
6. ตรวจดูใบรับรอง/หนังสือรับรองว่าเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ต้องไม่ได้มาจาก

การดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
7. ตรวจพินิจวิธีการก าจัดสารเคมีท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน ามาใช้

อย่างเหมาะสม เช่น ล้างน้ า กรณีใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรเคมี  
8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก าจัดสารเคมีท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์

หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน าไปใช้ 
9. กรณีสงสัยว่าเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์เป็น GMOs หรือผ่านการฉายรังสี ให้เก็บ

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ส่งวิเคราะห์ 
ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
1. มีการรักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ใน

ดิน 
2. มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด 
3. ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามท่ี

มาตรฐานก าหนด 
4. มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
5. ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีการระบาดของโรคหรือแมลง

ศัตรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 
6. มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน 
7. มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์ 
8. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน 
9. มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจพินิจพื้นท่ีการผลิตพืชอินทรีย์ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน โดยพินิจจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ และตรวจพินิจมาตรการการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน กิจกรรมการจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน  เช่น การใส่ปุ๋ยคอก หรือการใส่ปุ๋ยพืชสด 

2. ตรวจพินิจวัสดุและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินเปรียบเทียบกับที่
มาตรฐาน โดยต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่รายการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินไม่มีอยู่ในมาตรฐาน 
จะต้องผ่านการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติกับส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตรและผ่านการพิจารณาจากส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชก่อนน าไปใช้ในพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ที่ขอการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตร 

3. ตรวจพินิจบันทึกรายการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มากของวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดินและปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน และพิจารณาความเสี่ยงการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
สารพิษตกค้างและโลหะหนัก  
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4. ตรวจพินิจกิจกรรมขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยพืชสด ในกรณีที่เกษตรกรน าเศษวัสดุภายในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยใช้เอง  

5.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินและ
รายการปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ที่น ามาใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

6. ตรวจพินิจมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ภายในพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ เช่น การปลูกพืชคลุมดินเพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

7. ตรวจพินิจการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาเศษซากพืช
ภายในแปลงเนื่องจากมาตรฐานไม่อนุญาตให้เผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้น ในกรณีมีการระบาดของโรค
หรือแมลงศัตรูพืช แต่จะต้องมีการจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 

8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ในระยะยาว เช่น มี
การพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน และยั่งยืน 

9. ตรวจพินิจพื้นท่ีการผลิตพืชอินทรีย์ในกรณีท่ีมีการน าสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในแหล่งผลิต
พืชอินทรีย์เพ่ือลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และเพ่ือสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารแบบยั่งยืน ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันผลิตผลเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากมูลสัตว์เลี้ยง เช่น ท ารั่วกั้นในกรณีพืชผัก หรือ
น าสัตว์มาเลี้ยงเฉพาะแปลงไม้ผลที่มีขนาดทรงพุ่มสูง 

 
ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศัตรูพืช 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
1. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์

สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
2. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐาน

ก าหนด 
3. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้อง

ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
4. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามท่ีมาตรฐาน

ก าหนด 
5. มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 
6. มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ 
7. มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุ

อุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรภายในฟาร์มและหรือจากภายนอกฟาร์ม 
8. มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ และ/หรือจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจพินิจมาตรการและการปอ้งกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช แมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์ เชน่ วิธเีขตกรรม วิธีกล วธิีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือการใชป้ัจจัยการผลิตอ่ืน เๆพ่ือควบคุมปอ้งกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช แมลง
และสัตว์ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ ์

2. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบตัิงานและมาตรการในการป้องกันและก าจัดวัชพืชตลอดหว่งโซ่การผลิต 
เช่น การเลีย้งสัตว์เพ่ือแทะเล็ม 

3. ตรวจพินิจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของรายการปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้ภายในพ้ืนที่
การผลิตพืชอินทรีย ์เชน่ วัสดุที่น ามาท าปุ๋ย จุลนิทรีย์ วัสดุหรือสารที่ใช้ในการปรบัปรุงบ ารุงดินต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดหรือ 
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ในกรณีท่ีรายการวัสดุปรบัปรุงบ ารุงดินไม่มีอยู่ในมาตรฐาน จะต้องผา่นการขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติกับส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตรและผ่านการพิจารณาจากส านักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าพืชก่อน
น าไปใช้ในพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรยี์ที่ขอการรับรองจากกรมวชิาการเกษตร 

4. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบแหลง่ที่มารายการปัจจยัการผลิต วสัดุ จลุินทรีย์
หรือสารที่ใช้ควบคุมป้องกันศัตรูพืช   

6.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณทีี่มีการผลิตปัจจัยการผลิตใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมา
ของวัสดุที่น ามาใช ้และขั้นตอนการผลิตปจัจัยการผลิตเพ่ือควบคุมป้องกันศัตรูพืช   

7. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ รวมถึงมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตพืชทั่วไปและการผลติพืชอินทรีย์เพ่ือป้องกันการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ 

8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัมาตรการการอนุรักษ์และการสรา้งความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น 
การปลูกพืชที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของแมลงศัตรูพืช เช่น ตวัห้ า ตัวเบียน เพ่ือลดการใช้ปัจจัยการ
ผลิต 

9. กรณีสงสัยว่าปัจจยัการผลิตที่ใช้ควบคุมป้องกันศัตรูพืช  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรอืมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ให้เก็บตัวอย่างสง่วิเคราะห์ 

ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

เกษตรอินทรีย์ 
2. สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะน าโรค 
3. ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
4. ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือถ้าใช้

ต้องมีการล้างท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์ 
5. น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมี

มาตรการป้องกนัการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า 
6. สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่มาตรฐานอนุญาต

ให้ใช้ และ/หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 
7. มีการท าความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว จัดการ

บ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
8. วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสม และมีการ

บ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้ เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
9. มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

   วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น วิธีการ

เก็บเก่ียว ขั้นตอนการขนย้ายผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว 
2. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บเก่ียวและ

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
3. ตรวจพินิจสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะใช้ในการเก็บ

เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว เช่น ต้องถูกสุขลักษณะ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ โลหะ
หนัก หรือสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค และในกรณีท่ีมีความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการ
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สูญเสียความเป็นอินทรีย์ เช่น การวางกับดักป้องกันสัตว์พาหะ ท ามุ้งลวด การท าความสะอาด การแยกวัสดุอุปกรณ์ 
หรือการท าป้ายชี้บ่งวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจนในกรณีที่มีการผลิตแบบคู่ขนาน 

3. ตรวจพินิจการชี้บ่งอย่างชัดเจนของผลิตผลระหว่างขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว
เพ่ือไม่ให้เกิดการปะปนกันของผลิตผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการผลิตแบบคู่ขนาน เช่น การแยกเวลาการผลิต 
การท าป้ายชี้บ่ง การแยกสายการผลิต 

4. ตรวจพินิจน้ า ที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว หากใช้น้ าที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย สารเคมีและโลหะหนัก เช่น กรองน้ าก่อนใช้งาน 

5. ตรวจพินิจสารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ หากไม่มีอยู่ในมาตรฐานจะต้องได้รับการยินยอม

จากหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรก่อนน าไปใช้  
5. ตรวจพินิจบันทึกเพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ าและสารที่ใช้ในกระบวนการหลังการ

เก็บเก่ียว 
6. กรณีสงสัยว่ามาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

ไม่มีประสิทธิภาพและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก 
ให้เก็บตัวอย่างน้ า เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ 
7. ตรวจพินิจขั้นตอนและกระบวนการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว

อย่างเหมาะสม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น น าเศษเหลือจากผลิตผลไปท าปุ๋ยหมักเพ่ือน ากลับไปใช้ในแปลงปลูกอีก
ครั้ง 

ข้อก าหนดที ่7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปน เปื้อนท่ีท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ 

2. มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 
3. ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
4. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
5. ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือ

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
6. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
7. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปน เปื้อนท่ีท าให้สูญเสียความเป็น

อินทรีย์ 
8. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพ้ืนที่เพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และ

สามารถป้องกันจุลินทรีย์ แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
9. มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 
10. มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์  ปน เปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาต

ให้ใช้ และหรือสารที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรคในโรงเก็บรักษา 
11. มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผลพืช

อินทรีย์อย่างเหมาะสม 
12. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
13. ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของผลิตผล และการสูญเสีย

ความเป็นอินทรีย์ 
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14. พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ 

15. มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ระหว่างการ
ขนส่ง 

16. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจพินิจสถานที่ปฏิบัติงาน วสัดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะขนส่งใช้ใน
กระบวนการการบรรจุหบีห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง ซึ่งต้องไม่ท าให้ผลิตผลเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ เชน่ ภาชนะบรรจุต้องแข็งแรง ทนทาน ไม่ท าปฏิกิริยากับผลิตผล และสามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม สถานที่จัดเก็บผลติผล ต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี  และในกรณีท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนท าให้ผลิตผล
สูญเสียความเป็นอินทรีย ์ต้องมีมาตรการป้องกัน 

2. ตรวจพินิจขั้นตอนและวธิีการการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนสง่ซึ่งต้องไม่เสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนท าใหผ้ลิตผลสญูเสียความเป็นอินทรีย์ตลอดขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

3. ตรวจพินิจสารที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามที่
มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ กรณีท่ีสารที่ใช้ไม่มีอยู่ในมาตรฐาน จะต้องได้รับการยินยอมจากหนว่ยรับรองกรมวชิาการเกษตรก่อน
น าสารที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานอนุญาตมาใช้ในการบรรจุหีบหอ่ การเก็บรักษาและการขนส่ง  

4. ตรวจพินิจบันทึกเพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของสารที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง 

5. ตรวจพินิจการชี้บ่งถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน ใน
กรณีท่ีมีการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่งแบบคู่ขนาน เพ่ือป้องกันความเสียหายของผลิตผล และการสูญเสยี
ความเป็นอินทรีย ์

6. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา
และการขนส่ง 

ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
1. มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง 
2. ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองใน

แปลงปลูก 
3. ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว   
4. ขนาดพ้ืนที่ปลูกในใบรับรองเท่ากับพ้ืนที่เพาะปลูกจริง 
5. ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน 
6. ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 

มิลลิเมตร 
7. สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหน่วยรับรองก าหนด 
8. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรงตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
9. แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับชนิดพืชที่ได้รับ 
การรับรอง 
10. จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับจ านวน 
บรรจุภัณฑ์ที่ท าการผลิต 
11. การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
12. มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์  
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วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจชนิดพืชที่ได้การรับรอง พ้ืนที่ปลูก เปรียบเทียบกับพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูกจริง

ภายในแปลงปลูก ในกรณีท่ีไม่มีความสอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการแก้ไข เช่น แจ้งความประสงค์ขอขยาย
ขอบข่ายพืชเพ่ิมเติม 

2. ตรวจพินิจบันทึกแผนการผลิตและปริมาณการผลิต และปริมาณผลิตผลที่เก็บเก่ียวได้จริง
จากพ้ืนที่การผลิต เพื่อตรวจสอบการน าผลิตผลจากภายนอกมาอ้างใช้ใบรับรอง 

3. ตรวจพินิจขั้นตอนการติดฉลากและการกล่าวอ้างบนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ โดยผลผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ที่น ามาติดฉลากและกล่าวอ้างจะต้องตรงกับขอบข่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง 

4. ตรวจพินิจความถูกต้องและครบถ้วนของฉลากเปรียบเทียบกับหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการ
ใช้ฉลากและการกล่าวอ้าง และมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ขนาด สี รูปทรง ข้อความบนฉลาก 

5. ตรวจบันทึกการควบคุมฉลากเปรียบเทียบกับบันทึกการจ าหน่วยผลิตผล/ผลิตภณัฑ์ที่
สามารถแสดงฉลากและการกล่าวอ้างได้ 

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูล 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
1. มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิต 
พืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ

การผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียวทุกรอบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4. มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบ
ที่น ามาแปรสภาพเป็นปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุการเกษตร 

5. มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเก่ียวได้ และการคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ 
6. มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ 
วิธีการตรวจประเมิน 

1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิตตลอดกระบวนการผลิต 
ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลประวัติการใช้พ้ืนที่ปลูก เช่น การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ย้อนหลัง ประวัติการใช้

สารเคมี  
 1.2 ข้อมูลการวางแผนการจัดการ เช่น การเลือกชนิดพืชปลูก ฤดูกาลปลูก ช่วงเวลาการ

เก็บเก่ียวผลิตผล การรักษาความสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติ มาตรการหรือวิธีการป้องกันการปนเปื้อน  
 1.3 ข้อมูลการใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ เช่น  แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์

และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
ทีน่ ามาใช้ ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง 

วิธีการก าจัดสารเคมีที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
 1.4 ข้อมูลการจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น  แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่ใช้

ปรับปรุงบ ารุงดิน ขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน วิธีการใช้ อัตราการใช้ และระยะเวลาการใช้
ปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
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 1.5 ข้อมูลการจัดการศัตรูพืช เช่น การส ารวจศัตรูพืช แผนการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วิธีการใช้ อัตราการใช้ และระยะเวลาการใช้ปัจจัยการผลิตในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 1.6 ข้อมูลการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น  การจัดเตรียมสถานที่
ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะใช้ในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขั้นตอน
และวิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว วันที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ แหล่งที่มาน้ าที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว 

 1.7 ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง เช่น  การจัดเตรีมสถานที่
ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะขนส่งใช้ในกระบวนการการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง ขั้นตอนและวิธีการการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง สารที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา
และการขนส่ง แหล่งน้ าที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ าที่ใช้
ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง บันทึกวิธีการแยกหรือการชี้บ่งเพื่อแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างการ
ผลิตพืชอินทรีย์และการผลิตพืชทั่วไป 

 1.8 ข้อมูลการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  เช่น แผนและปริมาณการผลิต ขั้นตอนการ
ติดฉลากและการกล่าวอ้างบนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การควบคุมปริมาณการใช้ฉลาก บันทึกวิธีการแยกหรือการชี้บ่งกรณี
มีการผลิตแบบคู่ขนาน 

2. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิต กรณีท่ีมีการผลิตแบบคู่ขนานผู้ปฏิบัติจะต้องบันทึก
ข้อมูลการผลิตพืชอินทรีย์และการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
2. มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบย้อนกลับได้เป็นเวลา

อย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
2. ตรวจพินิจความครบถ้วนของข้อมูลในบันทึก หรือในเอกสาร หลักฐาน ซึ่งควรมี

รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต 
3. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารซึ่งสามารถทวนสอบย้อนหลังได้

อย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
4. สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 

1.1.2 การปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
ด าเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต

พืชอินทรีย์ และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท ารายการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มกษ. 
9000-2552 ซึ่งมีรายการตรวจประเมิน 99 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 82 ข้อ ข้อก าหนดรอง 12 ข้อ และข้อแนะน า 
5 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวกที่ 1) ดังนี ้ 

 

ระดับข้อก าหนด 
1. ข้อก าหนดหลัก (Major requirement) หมายถึง ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากมีความบกพร่องจะส่งผล

กระทบโดยตรงหรือรุนแรงต่อกระบวนการผลิต ท าให้ผลิตผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
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2. ข้อก าหนดรอง (Minor requirement) หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ให้กระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ หรือกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตผล 

3. ข้อแนะน า (recommendation) หมายถึง ข้อก าหนดที่แนะน าให้ปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีส่งเสริมให้
เกดิความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระบบการผลิตพืช
อินทรีย์ที่มีความยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ข้อก าหนดหลัก ต้องผ่านทุกข้อ 
2. ข้อก าหนดรอง ต้องผ่าน 60% ของข้อก าหนดรองในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐาน 

ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที่ ข้อก าหนดหลักมีทั้งหมด 7 ข้อ เป็นข้อก าหนดหลัก 7 ข้อ ดังนี้ 
ข้อก าหนดหลัก 

ข้อย่อย 1 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก 
ข้อย่อย 2 พ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
ข้อย่อย 3 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก 
ข้อย่อย 4 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน 
ข้อย่อย 5 พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี 
ข้อย่อย 6 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
ข้อย่อย 7 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน

จากเชื้อจุลินทรีย์ 
 

ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ มีทั้งหมด 5 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 1 ข้อ และข้อก าหนดรอง 3 
ข้อ และข้อแนะน า 1 ข้อ ดังนี้ 

ข้อก าหนดหลัก  
ข้อย่อย 1 มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือ

ทางการเกษตร) 
ข้อก าหนดรอง  

ข้อย่อย 2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   
ข้อย่อย 3 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ข้อย่อย 4 มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อแนะน า 
ข้อย่อย 5 มีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 

ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใชข้ยายพันธุ์ มีทั้งหมด 3 ข้อ เป็นข้อก าหนดหลัก 3 ข้อ ดังนี้ 
ข้อก าหนดหลัก  

ข้อย่อย 1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  
ข้อย่อย 2 มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ หรือ

ใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี  
ข้อย่อย 3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน มีทั้งหมด 9 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 5 ข้อ และ
ข้อแนะน า 4 ข้อ ดังนี้ 

ข้อก าหนดหลัก  



15 
 

ข้อย่อย 1 มีการรักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน  
ข้อย่อย 2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด   
ข้อย่อย 3 ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามท่ี

มาตรฐานก าหนด 
ข้อย่อย 4 มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   
ข้อย่อย 5 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีการระบาดของโรคหรือแมลง

ศัตรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย   
ข้อแนะน า 

ข้อย่อย 6 มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน  
ข้อย่อย 7 มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์   
ข้อย่อย 8 มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน   
ข้อย่อย 9 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน   

ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศตัรูพืช มีทั้งหมด 8 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 5 ข้อ และข้อก าหนดรอง 3 ข้อ 
ดังนี้ 

ข้อก าหนดหลัก  
ข้อย่อย 1 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์

สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด  
ข้อย่อย 2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด  โรคพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด

  
ข้อย่อย 3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่

มาตรฐานก าหนด 
ข้อย่อย 4 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด  
ข้อย่อย 5 มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง  

ข้อก าหนดรอง 
ข้อย่อย 6 มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ   
ข้อย่อย 7 มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมือการเกษตรภายในฟาร์มและหรือจากภายนอกฟาร์ม  
ข้อย่อย 8 มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ และ/หรือจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ 

ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีทั้งหมด 9 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 6 ข้อ 
และข้อก าหนดรอง 3 ข้อ ดังนี้ 

ข้อก าหนดหลัก  
ข้อย่อย 1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการเกษตรอินทรีย์  
ข้อย่อย 2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะ

น าโรค  
ข้อย่อย 3 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
ข้อย่อย 4 ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือ

ถ้าใช้ต้องมีการล้างท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์  
ข้อย่อย 5 น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวมาจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความ

เสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า 
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ข้อย่อย 6 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวเป็นสารจากธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่มาตรฐาน
อนุญาตให้ใช้ และ/หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

ข้อก าหนดรอง  
ข้อย่อย 7 มีการท าความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว 

จัดการบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
ข้อย่อย 8 วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสม และมีการ

บ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
ข้อย่อย 9 มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง มีทั้งหมด 16 ข้อ แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 13 ข้อ 

และข้อก าหนดรอง 3 ข้อ ดังนี้ 
การบรรจุหีบห่อ 
ข้อก าหนดหลัก  

ข้อย่อย 1 สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์  

ข้อย่อย  2  มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 
ข้อย่อย 3 ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์  
ข้อย่อย 4 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์  

ข้อย่อย 6 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
ข้อก าหนดรอง  
ข้อย่อย 5 ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
   การเก็บรักษา 

ข้อก าหนดหลัก  
ข้อย่อย 7 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
ข้อย่อย 9 มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 
ข้อย่อย 10 มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์  ปนเปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ 

และหรือสารที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรคในโรงเก็บรักษา  
ข้อย่อย 12 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนดรอง 
ข้อย่อย 8 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพ้ืนที่เพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และสามารถ

ป้องกันจุลินทรีย์ แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค   
ข้อย่อย 11 มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์

อย่างเหมาะสม  
การขนส่ง 
ข้อก าหนดหลัก  

ข้อย่อย 13 ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของผลิตผล และการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ 

ข้อย่อย 14 พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์ 
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ข้อย่อย 15 มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง 
ข้อย่อย 16 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง มีทั้งหมด 12 ข้อ เป็นข้อก าหนดหลัก 12 ข้อ ดังนี้ 
ใบรับรอง 
ข้อก าหนดหลัก 

ข้อย่อย 1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง 
ข้อย่อย 2 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลง

ปลูก 
ข้อย่อย  3 ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลติผลที่เก็บเกี่ยว   
ข้อย่อย 4 ขนาดพ้ืนที่ปลูกในใบรับรองเท่ากับพ้ืนที่เพาะปลูกจริง 

เครื่องหมายรับรอง 
ข้อก าหนดหลัก 

ข้อย่อย 5 ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน 
ข้อย่อย 6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 

มิลลิเมตร 
ข้อย่อย 7 สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหน่วยรับรองก าหนด  
ข้อย่อย 8 เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรงตามที่มาตรฐานก าหนด 
ข้อย่อย 9 แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง 
ข้อย่อย 10 จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ท าการผลิต 

การแสดงฉลาก 
ข้อก าหนดหลัก 

ข้อย่อย 11 การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ ดังนี้ 
  11.1 มีชื่อผลิตผล 
  11.2 มีชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต 
  11.3 มีค าแนะน าการเก็บรักษา (ถ้ามี) 
  11.4 มีปริมาณน้ าหนักสุทธิ (ถ้ามี) 
  11.5 มีชื่อประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก) 
ข้อย่อย 12 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์ 

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูลการผลิต มีทั้งหมด 6 ข้อ เป็นข้อก าหนดหลัก 6 ข้อ  
ข้อก าหนดหลัก  

ข้อย่อย 1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่าง
ชัดเจน 

ข้อย่อย 2 มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ข้อย่อย 3 มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ

การผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   

ข้อย่อย 4 มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่
น ามาแปรสภาพเป็นปัจจัยการผลิต เช่น วสัดุการเกษตร 

ข้อย่อย 5 มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ และการคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ 
ข้อย่อย 6 มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ 
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ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ มีทั้งหมด 2 ข้อ เป็นข้อก าหนดหลัก 2 ข้อ  
ข้อก าหนดหลัก  

ข้อย่อย 1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต  
ข้อย่อย 2 มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง  

1.2 การจัดท าคู่มือการตรวจประเมินและคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)  

ด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น   เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นและประมวลข้อมูลจากการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 1  ฉบับ (ภาคผนวกที่ 2) และคู่มือการตรวจ
รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน ISO/IEC 17065 1  ฉบับ (ภาคผนวกที่ 3) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจ
ประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของผู้ตรวจประเมิน และการพิจารณาตัดสินให้การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ. 1-8 ดังนี้ 

1.2 .1 คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลติพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)  ใช้เปน็แนวทางการตีความข้อก าหนดและวิธีตรวจประเมินข้อก าหนดมาตรฐานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

1.2.2 คู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (มกษ. 
9000 เล่ม 1-2552) ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

 

 
2. ผลกระทบของมาตรฐานต่อเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 

การศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 
เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงานตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน โดยจัดท าแบบสัมภาษณ์
เกษตรกรและแบบสอบถามผู้ตรวจประเมินเกี่ยวกับข้อก าหนดในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตาม
มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) 10 ข้อ 99 ข้อย่อย แบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก 82 ข้อ 
ข้อก าหนดรอง 12 ข้อ และข้อแนะน า 5 ข้อ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซ่ึงท าให้
เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน และจ านวนครั้งในการตรวจประเมิน/แก้ไขข้อบกพร่องของ
เกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลจากผู้ตรวจประเมินเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐาน ที่ผู้ตรวจ
ประเมินพบระหว่างการตรวจประเมิน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  ที่ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ
ประเมิน ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยรับรองระบบงาน หน่วยรับรอง หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆน าไปใช้ใน
การก าหนดโจทย์วิจัย ก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่
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ไดไ้ปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและระบบการผลิตให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกรได้รบั
การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น หรือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ที่
ค านึงถึงพ้ืนฐานของเกษตรกรและระบบการผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทย เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติของเกษตรกร
และผู้ตรวจประเมิน หรือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือต่อยอดการพัฒนาและปรับปรุงระบบและมาตรฐานการตรวจรับรองของไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากลที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2.1 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร 
เกษตรกรทีจ่ะได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานทั้ง 

10 ข้อ  โดยต้องผ่านข้อก าหนดหลักทั้งหมด 82 ข้อ และข้อก าหนดรองในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 60 
หากในระหว่างการตรวจประเมินพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยง ซึ่งมีผลท าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดได ้
เกษตรกรต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีก าหนดการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
3 ครั้ง  ข้อก าหนดทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยง และต้องเข้าตรวจประเมินมากกว่า 1 ครั้ง แสดงว่ามีความ
ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ และเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการได้รับการรับรองของเกษตรกร ซ่ึงจากการศึกษาและวิจัยสรปุ
เป็นข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร ดังนี้ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 63.91 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.09 เป็นเพศหญิง ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 34.96 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย/ปวช.ร้อยละ 48.87 มีประสบการณ์
การผลิตพืชอินทรีย ์5 ปี ขึ้นไปรอ้ยละ 78.20 พ้ืนที่ผลิตสว่นใหญ่เป็นของตนเองร้อยละ 95.49 และมขีนาดพ้ืนที่ผลิต 1-2 ไร ่
ร้อยละ 34.96 การผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรทั้งหมดใช้แรงงานในครัวเรือน 2 - 3 คน และมีการจ้างแรงงานชั่วคราว 2 - 3 คน 
ร้อยละ 74.44  ผลผลิตส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายในตลาดเกษตรอินทรีย์/ตลาดชุมชนร้อยละ 71.07 (ตารางที ่2) 

2.1.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่มีผล
ต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 10 ข้อ รวมข้อย่อย 99 ข้อ เงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์
และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 37.59 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่
ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ พบข้อสังเกตมากที่สุดร้อยละ 95.86 เนื่องจากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิต
จากระบบทั่วไปที่ไม่คลุกสารเคมี หรือใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ 
เพราะพืชส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม จึงไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ไว้ขยายพันธุ์เองได้ แต่เกษตรกรผ่านการ
ตรวจประเมินครั้งที่ 1 ทั้งหมดได้ โดยการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือร้อยละ 80.86  และเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผสม
เปิดไว้ใช้เองร้อยละ 15.00  รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 27.82 ต่อข้อ
ย่อย โดยข้อย่อย 10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารทีส่ามารถทวนสอบได้ตลอดหว่งโซ่การผลิต พบข้อบกพร่องมาก
ที่สุดร้อยละ 54.88 เนื่องจากบันทึก หลักฐาน และ/หรือเอกสารไม่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตร้อยละ 54.88 ซ่ึง
เกิดจากเกษตรกรไม่จัดท าบันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม หรือบันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์มไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 เพียงร้อยละ 45.12 และครั้งที่ 
2 ร้อยละ 54.88 เกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องโดยจัดท าบันทกึหลักฐานและ/หรือเอกสารใหค้รบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถ
ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตร้อยละ 54.88 (ตารางที่ 3) และมรีายละเอียดในแต่ละข้อก าหนด ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที ่ 
ข้อก าหนดที่ 1 มีข้อย่อย 7 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 6 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 2.27 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 95.76 และ 4.24 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 1.4 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพ้ืนอินทรีย์
แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 7.52 เนื่องจากปลูกพืชอินทรีย์ พืชระยะปรับเปลีย่น และหรือพืช
แนวกันชนชนิดเดียวกัน แก้ไขโดยปลูกพืชอินทรีย์ต่างชนิดกับพืชระยะปรับเปลี่ยนหรือพืชแนวกันชนร้อยละ 6.02 ปลูกพืช
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อินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยนชนิดเดียวกัน แต่ปลูกต่างเวลากันร้อยละ 1.5 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ  ครั้งที่ 2 ร้อย
ละ 93.74 และ 6.26 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 1.1 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก พบว่าพ้ืนที่ข้างเคียงเป็นพ้ืนที่ท า
เกษตรเคมีร้อยละ 5.01 และอยู่ติดถนนสายหลักซึ่งมีรถผ่านจ านวนมากร้อยละ 0.72 แก้ไขโดยปลูกพืชแนวกันชนร้อยละ 
5.73 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 87.75 และ 12.25 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 1.3 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก พบว่าพ้ืนทีเ่ป็นทีลุ่่มเสี่ยงต่อน้ าท่วม ร้อยละ 
0.75 แก้ไขโดยท าร่องหรือคลองระบายน้ าร้อยละ 0.45 และท าคันดินร้อยละ 0.30 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 ร้อยละ 98.75 และ 1.25 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 1.6 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์ พบว่าแหล่งน้ าไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรเคมี ร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยท าบ่อพักน้ าและบ าบัดก่อนใช้ ร้อยละ 0.75 ผ่านการ
ตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 รอ้ยละ 94.23 และ 5.77 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 1.7 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าไม่มีมาตรการและการป้องกันน้ าทิ้งจากครัวเรือนไหลสู่พื้นที่ปลูกร้อยละ 2.26 และไม่มี
มาตรการและการป้องกันจุลินทรีย์จากคอกปศุสัตว์ ร้อยละ 1.88 แก้ไขโดยท าบ่อพักน้ าและบ าบัดก่อนใช้ ร้อยละ 41.4 ผ่าน
การตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 95.86 และ 4.14 ตามล าดบั 

ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ 
ข้อก าหนดที่ 2 มีข้อย่อย 5 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 2 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 2.53 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 เฉลี่ยรอ้ยละ 93.87 และ 6.13 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 2.1 มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่
ชัดเจน (ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร) พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 7.67 เนื่องจากน้ าไหลผ่าน
พ้ืนที่การเกษตรที่ใช้สารเคมีปรมิาณมาก แก้ไขโดยการท าแนวกันชนร้อยละ 4.5 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ร้อยละ 79.51 และ 20.49 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี ้

ข้อย่อย 2.2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
พบว่าไม่มกีารวางแผนการผลิต ร้อยละ 4.95 แก้ไขโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวางแผนก่อนการผลิต  ร้อยละ 4.95 ผ่านการ
ตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.85 และ 10.15 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
ข้อก าหนดที่ 3 มีข้อย่อย 3 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 3 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 37.59 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 97.24 และ 2.76 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 3.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียความเปน็
อินทรีย์ในกระบวนการผลิต พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 95.86 เนื่องจากพันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นลูกผสม ไม่สามารถผลิตและเกบ็
เมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ไว้ขยายพันธุ์ได้ แก้ไขโดยให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ  ร้อยละ 80.86 และ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผสมเปิดใช้เอง ร้อยละ 15.0 ซึ่งเกษตรกรสามารถผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.25 
และ 0.75 ตามล าดับ และพบเงือ่นไขหรือความเสีย่งในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
พบว่ามาจากระบบการผลิตพืชแบบทั่วไปร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยการตรวจวเิคราะห์การดัดแปรพันธุกรรม ร้อยละ 0.54 และ
เลือกปลูกพืชที่ไม่เสี่ยงต่อการดัดแปรพันธุกรรม ร้อยละ 0.21 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 94.74 และ 
5.26 ตามล าดับ  

ข้อย่อย 3.2 มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อน
น ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี พบว่าเมล็ดพันธุ์คลุกสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 
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16.71 แก้ไขโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี ร้อยละ 10.03 และล้างเมล็ดพันธุ์ก่อนน ามาใช้  ร้อยละ 6.14 ผ่านการตรวจ
ประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.74 และ 2.26 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน  
ข้อก าหนดที่ 5 มีข้อย่อย 9 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับข้อย่อยทั้ง 6 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 1.74 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
เฉลี่ยร้อยละ 98.94 และ 1.06 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 4.1 มีการรักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทาง
ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 5.98 เนื่องจากมูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส าหรับ
ผลิตปุ๋ยหมักหาซื้อไดย้ากมีราคาแพง และอาจปนเปื้อนสารเคมีหรือวัตถุอันตรายร้อยละ 5.98 แก้ไขโดยปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุย๋
พืชสด  ไถกลบเศษซากพืชและวัชพืชลงดินร้อยละ 5.98  ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ร้อยละ 98.50 และ 1.50 ตามล าดับ
ทั้งหมด และพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 4.3 ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด พบว่า ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวชิาการเกษตรร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยท าปุ๋ยหมักใช้
เอง ร้อยละ 0.75 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ร้อยละ 100  

ข้อย่อย 4.5 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคหรือแมลง
ศัตรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย พบว่าเผาท าลายกิ่งไม้และวชัพืชในแปลงปลูกร้อยละ 0.54 
แก้ไขโดยจัดท าเตาเผาถ่านและสกัดน้ าส้มควันไม ้ ร้อยละ 0.38 และน าวชัพืชไปท าปุ๋ยหมักหรือคลุมร้อยละ 0.16 ผ่านการ
ตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 95.49 และ 4.51 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 4.7 มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์ พบว่าใช้มูลสัตว์ที่ยงัไม่
หมักหรือย่อยสลายไม่สมบูรณ์รอ้ยละ 6.1 แก้ไขโดยหมักปุ๋ยใหย้่อยสลายอย่างสมบรูณ์ก่อนน ามาใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 6.1 ผ่าน
การตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 96.49 และ 3.51 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 4.8 มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน พบว่าเกษตรกรไม่มีความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 1.13 แก้ไขโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ร้อยละ 1.13 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ทั้งหมด 

ข้อย่อย 4.9 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พบว่าเกษตรกรไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการวิเคราะห์ดินร้อยละ 1.24 แก้ไขโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ร้อยละ 1.24 ผ่านการตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 

ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศัตรูพืช  
ข้อก าหนดที่ 5 มีข้อย่อย 8 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับข้อย่อยทั้ง 5 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 2.35 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 6.1 พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 7.52 สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 97.46 และ 2.55 ตามล าดับ โดยพบว่า ไม่มีมาตรการ
และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ร้อยละ 7.52 แก้ไขโดยป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์แบบผสมผสาน ร้อยละ 7.52 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.25 
และ 0.75 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสีย่งในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 5.2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด  โรคพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด พบว่าไม่มีมาตรการและการป้องกันก าจัดโรคพืช ร้อยละ 3.38 แก้ไขโดยป้องกันก าจัดโรคพืชแบบ
ผสมผสานร้อยละ 3.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 96.49 และ 3.51 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิต 
สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด พบว่าไม่มีมาตรการและการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ร้อยละ 4.45 แก้ไข
โดยป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 4.51 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 
94.74 และ 3.51 ตามล าดับ 
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ข้อย่อย 5.4 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด พบว่าไม่มีมาตรการและการป้องกันวัชพืช ร้อยละ 3.01 แก้ไขโดยใช้เครื่องตัดหญ้าหรือปล่อยสัตว์
แทะเล็มหญ้า ร้อยละ 3.01 ผา่นการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.54 และ 10.46 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 5.5 มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วย
รับรอง พบว่าใช้สารที่มาตรฐานไม่อนุญาตให้ใช้ ร้อยละ 0.38 แก้ไขโดยใช้พืชสมุนไพรและสารที่มาตรฐานอนุญาตให้
ใช้ร้อยละ 0.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.62 และ 0.38 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 ข้อก าหนดที่ 6 มีข้อย่อย 9 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับข้อย่อย 7 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 22.55 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เฉลี่ย
ร้อยละ 97.91 และ 2.09 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 6.2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนและพาหะน าโรค และ 6.5 น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า พบข้อบกพร่องมาก
ที่สุดร้อยละ 5.26 เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น สุขา 

 ร่องระบายน้ า และที่จอดรถยนต์ และ ใช้น้ าจากบ่อหรือสระกักเก็บน้ า แก้ไขโดย ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลัง
การเก็บเกี่ยว ร้อยละ 3.38 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ร้อยละ 1.88 และ หาแหล่งน้ าสะอาด
ทดแทน   ร้อยละ 4.51 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 ร้อยละ 94.74 และ 5.26 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือ
ความเสีย่งในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี ้

ข้อย่อย 6.1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการเกษตรอินทรีย์พบว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวอย่าง
ถูกต้องตามหลักการเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 4.14 และผู้ปฏิบัติงานแต่งกายไม่ถูกสุขลักษณะร้อยละ 0.75  แก้ไขโดยศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ร้อยละ 4.14 และอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 3.01 ผ่านการตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.25 และ 0.75 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 6.3 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน พบว่า
ไม่แสดงการชี้บ่งเพ่ือแบ่งแยกผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป ร้อยละ 3.38 แก้ไขโดยท าป้ายชี้บ่งแบ่งแยกผลิตผลพืช
อินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไปร้อยละ 3.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 96.26 และ 3.38 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 6.4 ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป 
หรือถ้าใช้ต้องมีการล้างท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์ พบว่าใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน โดย
ไม่ล้างท าความสะอาด ร้อยละ 1.13 แก้ไขโดยล้างท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งร้อยละ 
0.75 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 6.7 มีการท าความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยว จัดการบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน พบว่าไม่ล้างท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์หลังการใช้งานร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยล้างท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งร้อยละ 
0.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 6.8 วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสม และมี
การบ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ พบว่าวัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายช ารุดไม่อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 1.88 แก้ไขโดยซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งานร้อยละ 1.88 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนสง่  
ข้อก าหนดที่ 7 มีข้อย่อย 15 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 10 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 1.47 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ
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ครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 98.12 และ 1.88 ตามล าดับ ข้อย่อย 7.7 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่
ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 4.89 พบว่า เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ร้อยละ 
4.89 แก้ไขโดยย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวร้อยละ 3.01 และเก็บวัสดุล้างท าความสะอาดพ้ืนไว้ภายในสถานที่บรรจุ
หีบห่อร้อยละ 1.50 แก้ไขโดยจัดเก็บผลิตผลในตู้เย็นก่อนการขนส่งร้อยละ 3.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อย
ละ 95.11 และ 4.89 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 7.1 สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย ์พบว่าเป็นพ้ืนที่เปดิโล่งมีสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกได้ร้อยละ 3.67 แก้ไขโดยปรับปรุงพ้ืนที่ผลิต
ให้ถูกสุขลักษณะ และป้องกันสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ร้อยละ 3.67 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ร้อยละ 93.76 และ 6.24 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.2 มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป พบว่าบรรจุหีบห่อ
พืชอินทรีย์และพืชทั่วไปในเวลาเดียวกันโดยไม่ชี้บ่งแยกพ้ืนที่ผลิตให้ชัดเจนร้อยละ 3.67 แก้ไขโดยแยกพ้ืนที่บรรจุหีบห่อพืช
อินทรีย์และพืชทั่วไปและท าป้ายชี้บ่งร้อยละ 0.38 และแยกเวลาบรรจุหีบห่อพืชอินทรีย์และพืชทั่วไป ร้อยละ 0.37 ผ่านการ
ตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.37 และ 2.63 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.4 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
พบว่าใชภ้าชนะบรรจุหีบห่อปะปนกับการผลิตพืชทั่วไปร้อยละ 1.88 แก้ไขท าความสะอาดก่อนน ามาใช้บรรจุผลติผลพืช
อินทรีย์ทุกครั้ง  ร้อยละ 1.88 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.91 และ 10.09 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.6 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
พบว่าไม่มีการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทัว่ไปร้อยละ 3.76 แก้ไขจัดท าป้ายชี้บง่และตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง    ร้อยละ 3.76 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.91 และ 10.09 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.8 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพ้ืนที่เพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และ
สามารถป้องกันจุลินทรีย์ แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน า พบว่ามีพ้ืนที่จ ากัดร้อยละ 1.13 แก้ไขจัดหาหรือขยายพ้ืนที่ให้
เพียงพอ   ร้อยละ 1.13 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.25 และ 0.75 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.9 มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป พบว่าเก็บรักษา
ผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลติผลพืชทั่วไป  โดยไม่มีการชี้บ่ง ร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยแยกพ้ืนที่การเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์
กับผลิตผลพืชทั่วไป  ร้อยละ 0.75 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.50 และ 1.50 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.11 มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผล
พืชอินทรีย์อย่างเหมาะสม พบว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ  
ร้อยละ 0.75 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.50 และ 0.50 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.12 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่าง
ชัดเจน พบว่าไม่มีการชี้บ่งผลติผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทัว่ไป ร้อยละ 3.76 แก้ไขโดยจัดท าป้ายชี้บ่งและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  ร้อยละ 3.76 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 7.13 ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของผลิตผล และการ
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ พบว่าใชภ้าชนะบรรจุในการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไปร้อยละ 0.75 แก้ไข
แยกใช้ภาชนะในการขนส่งผลติผลพืชอินทรีย์กับผลติผลพืชทั่วไปที่มีสีแตกต่างกัน ร้อยละ 0.38 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่
1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 0.13 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกลา่วอ้าง  
ข้อก าหนดที่ 8 มีข้อย่อย 12 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อย 7 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 2.63 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 97.37 และ 2.63 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 8.1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง 
พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 11.28  เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกตามความต้องการของตลาด ชนิดพืชที่
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ปลูกจึงไม่ตรงกับชนิดพืชในใบรับรอง แก้ไขโดยยื่นค าขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรองร้อยละ 11.28 
ผ่านการตรวจประเมินครัง้ที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 88.72 และ 11.28 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงในข้อย่อย
อ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 8.2 ใช้ใบรบัรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหนา่ยตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลง
ปลูก พบชนิดพืชที่จ าหนา่ยไม่ตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรบัรองร้อยละ 6.39 แก้ไขโดยยื่นค าขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืช
ต่อหน่วยรับรองร้อยละ 6.39 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 93.61 และ 6.39 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 8.5 ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน พบการใช้เครื่องหมายรบัรองทีไ่ม่
ระบุชื่อหน่วยรับรองและหรือ/รหัสรับรองร้อยละ 7.52 แก้ไขโดยระบุชื่อหน่วยรับรองและ/หรือรหัสรับรองให้ครบถ้วน
และถูกต้องร้อยละ 7.52 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 92.48 และ 7.52 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 8.6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสมหรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 
15 มิลลิเมตร พบการใช้เครื่องหมายรับรองที่มีขนาดเล็กกว่าที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนดร้อยละ 1.13 แก้ไขโดย
ปรับปรุงเครื่องหมายรับรองให้มีขนาดถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขร้อยละ 1.13 ผ่านการตรวจประเมินครัง้ที่ 1 
และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 8.9 แสดงเครื่องหมายรับรองตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง พบว่ามีการแสดง
เครื่องหมายรับรองกับชนิดพืชที่ไม่ได้รับการรับรองร้อยละ 2.63 แก้ไขโดยยื่นค าขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วย
รับรอง ร้อยละ 2.63 และแสดงเครื่องหมายรับรองเฉพาะชนิดพืชที่ได้รับการรับรองร้อยละ 2.63 ผ่านการตรวจประเมนิ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.37 และ 2.63 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 8.11 การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ พบมีการใช้ฉลากทีไ่ม่
ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตร้อยละ 1.50 แก้ไขโดยเพ่ิมชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตในฉลากให้ครบถว้นร้อยละ 1.50 ผ่านการตรวจ
ประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.50 และ 1.50 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 8.12 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์ พบการใช้ค ากล่าวอ้างบน
ฉลากไม่ถูกต้อง ได้แก ่การใช้ค าว่า พืชปลอดภัยหรือพืชไร้สารพิษร้อยละ 1.13 แก้ไขโดยเปลี่ยนค ากล่าวอ้างว่าเป็นพืช
อินทรีย์ร้อยละ 1.13 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 98.87 และ 1.13 ตามล าดับ  

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูล  
ข้อก าหนดที่ 9 มีข้อย่อย 6 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 6 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 5.16 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 85.94 และ 14.06 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 9.2 มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 13.16 เนื่องจากไม่ได้จัดท าประวัติการใช้พ้ืนที่และแผนผงัฟาร์มร้อยละ 13.16 
แก้ไขโดยจัดท าประวัติการใช้พ้ืนที่และแผนผงัฟาร์มที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันร้อยละ 13.16 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ร้อยละ 86.84 และ 13.16 ตามล าดับ และพบเงือ่นไขหรือความเสีย่งในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 9.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืช
ทั่วไปอย่างชัดเจน พบว่าไม่มีบันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์มร้อยละ 4.51 แก้ไขโดยจัดท าบันทึกการผลิต
และการปฏิบัติงานภายในฟาร์มร้อยละ 4.51 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 81.58 และ 18.42 
ตามล าดับ 

ข้อย่อย 9.3 มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิต
อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พบว่าไม่มีบันทึกการผลติและการปฏิบัติงานภายในฟาร์มร้อยละ 4.51 แก้ไขโดย
จัดท าบันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์มร้อยละ 4.51 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 81.58 
และ 18.42 ตามล าดับ 
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ข้อย่อย 9.4 มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และ
วัตถุดิบที่น ามาแปรสภาพเป็นปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุการเกษตร พบว่าไม่มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของ
ปัจจัยการผลิตและการใช้ปจัจัยการผลิตร้อยละ 7.52 แก้ไขโดยจัดท าบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลติ
และการใช้ปจัจัยการผลิตร้อยละ 7.52 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 81.95 และ 18.05 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 9.5 มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเก่ียวได้ และการคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืช
อินทรีย์ พบว่าไม่มีบันทึกการเก็บเกี่ยวและการคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ร้อยละ 1.13 แก้ไขโดยจัดท าบันทึกการ
เก็บเกี่ยวและการคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ร้อยละ 1.13 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 90.23 
และ 9.78 ตามล าดับ 

ข้อย่อย 9.6 มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ พบว่า
ไม่มีบันทึกบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายร้อยละ 0.15 แก้ไขโดยจัดท าบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหนา่ยให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัร้อยละ 0.15 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 93.47 และ 6.54 ตามล าดับ 

ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ  
ข้อก าหนดที่ 10 มีข้อย่อย 2 ข้อ เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับข้อย่อยทั้ง 2 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 27.82 ต่อข้อย่อย สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 72.19 และ 27.82 ตามล าดับ โดยข้อย่อย 10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวน
สอบได้ตลอดหว่งโซ่การผลติ พบข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 54.88 เนื่องจากบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารไม่สามารถ
ทวนสอบได้ตลอดหว่งโซ่การผลติร้อยละ 54.88 แก้ไขโดยจัดท าบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารให้ครบถว้นและเป็น
ปัจจุบันสามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลติร้อยละ 54.88 ผ่านการตรวจประเมินครัง้ที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 45.12 
และ 54.88 ตามล าดับ และพบเงื่อนไขหรือความเสีย่งในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 10.2 มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการ
รับรอง พบว่าบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตสูญหายร้อยละ 0.75 แก้ไขโดยจัดท าบันทกึและ/หรือเอกสารการผลิตใหม่
ร้อยละ 0.75 ผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.25 และ 0.75 ตามล าดับ 

 
2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์บางข้อก าหนดมีเงื่อนไข ปัจจัย หรือสถานการณท์ี่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค ซ่ึงท าให้ผู้ตรวจประเมินเกิดความยุ่งยากในการตีความข้อก าหนด หรือหาหลักฐานการตรวจประเมิน เพ่ือ
แสดงถึงความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรอืต้องเข้าตรวจประเมินมากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่อง เมื่อเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดได้ในการตรวจประเมินครั้งแรก ดังนี้  

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินร้อยละ 43.83 เป็นเพศชาย และร้อยละ 56.17 
เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ป ีร้อยละ 58.02 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 93.21 มีประสบการณ์
การตรวจประเมินมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 59.88 และผ่านการฝกึอบรมซึ่งเป็นหลักสตูรบังคับส าหรับผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิต
พืชอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (RE-3) ได้แก่ 
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินแหลง่ผลิตพืชอินทรีย์ร้อยละ 100 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินร้อยละ 95.06 
และหลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ร้อยละ 91.98 (ตารางที่ 4) 

2.2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมนิแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) พบปัญหาหรืออุปสรรคทีมี่ผลกระทบต่อการ
ตีความข้อก าหนด การหาหลกัฐานการตรวจประเมิน และการปฏิบัติงานตรวจประเมินใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ข้อก าหนด 10 ข้อ รวมข้อย่อย 77 ข้อ ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 10 ข้อย่อย 10.1 มีบันทึก
หลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 24.3 เนื่องจากบันทึก หลักฐาน และเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่
เป็นปัจจุบัน และมีการสูญหาย เกษตรกรต้องใช้เวลาแก้ไข เพ่ือให้มีบันทึก หลักฐาน เอกสารสามารถครบถ้วนและสามารถทวนสอบ
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ได้ รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน  ข้อย่อย 4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่
มาตรฐานก าหนดร้อยละ 6.47 เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มีแนวทางการ
แก้ปัญหาคือ1. สัมภาษณ์ ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ การผลิตและการใช้วัสดุ สารปรับปรุงบ ารุงดิน หรือจุลินทรีย์ ตาม
รายการในภาคผนวก และหรือสารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้  2. ตรวจบันทึก หลักฐาน 
และเอกสารแหล่งที่มาของวัสดุที่น ามาผลิตปุ๋ย จุลินทรีย์ วัสดุและสารที่ใช้ในการปรับปรุงดิน ตามรายการในภาคผนวกที่ 
1 หรือหลักฐาน และเอกสารอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือ จากที่มาตรฐานก าหนด หากใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่
ผลิตเป็นการค้า ต้องได้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการค้าและขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิต
พืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้ยังพบปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจประเมินตามมาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู้ตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้อก าหนด (ตารางที่ 5) ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที ่ 
ข้อก าหนดที่ 1 มีข้อย่อย 7 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรค ในข้อย่อย  6 ข้อ เฉลี่ย ร้อยละ 

2.71 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 1.1 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ตรวจประเมินมากที่สุดร้อยละ 6.3 เนื่องจากต้องหาหลักฐานโดยการส ารวจแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษและการปนเปื้อนจากพ้ืนที่
ข้างเคียง มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยตรวจที่ตั้ง สภาพพ้ืนที่ กิจกรรม ประวัติการใช้พื้นท่ี การใช้สารเคมี 
และการปลูกพืชในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ และยังพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 1.3 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก พบปัญหากรณีเกิดน้ าท่วมแปลงเนื่องจากภัย
ธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า ในแปลงที่มีอายุการรับรองหรือแปลงต่ออายุ แต่พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของ
สารเคมีและโลหะหนักที่มากับน้ ารอ้ยละ 1.37 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยกรณีพ้ืนที่เกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าซ้ าซาก และพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักท่ีมา
กับน้ า ต้องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและโลหะหนักในดิน น้ า พืช และพิจารณาระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้       

   1. เมื่อไม่พบสารเคมีและโลหะหนักในแปลงที่มีอายุการรับรอง ให้คงไว้ซึ่งการรับรอง ส่วน
แปลงต่ออายุ ให้ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองได้ โดยไม่ต้องมีระยะปรับเปลี่ยน 

   2. เมื่อพบสารเคมีเกินค่าที่มาตรฐานก าหนดในแปลงที่มีอายุการรับรองและหรือแปลงต่ออายุ 
ให้เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุก  และ 18 เดือนส าหรับพืชยืนต้น 

   3. เมื่อตรวจพบโลหะหนักในแปลงที่มีอายุการรับรองหรือแปลงต่ออายุ เกินค่าท่ีมาตรฐาน
ก าหนด ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง   

  ข้อย่อย 1.4 เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน พบ
ปัญหา มีการปลูกพืชในพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์คู่กับพ้ืนที่ระยะปรับเปลี่ยน แต่ไม่แสดงการแบ่งแยกระบบ
การผลิตและการจัดการไม่ให้ผลผลิตระยะปรับเปลี่ยนปะปนกับผลผลิตพืชอินทรีย์ร้อยละ 1.5 มีแนวทางและวิธีการตรวจ
ประเมินโดย  

1. ตรวจพินิจขอบเขตพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ปลูก ชนิดพืชที่ปลูก วิธีการจัดการแบ่งแยกพ้ืนที่ผลิต
พืชอินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยน เช่น การปลูกพืชต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ หรือปลูกพืชชนิดเดียวกันแบบเหลื่อมเวลา 
มีเขตแดนและป้ายชี้บ่งแบ่งแยกพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยน  

2. ตรวจบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ การผลิต มาตรการ วิธีการและแผนผังการแบ่งแยกพ้ืนที่
ผลิตพืชอินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยน  

3. เก็บตัวอย่างดิน น้ า และหรือผลผลิตตรวจวิเคราะห์สารเคมี กรณีมีความเสี่ยงจากระบบ
การผลิตที่ใช้สารเคมี  

4. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
พ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ 
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ข้อย่อย 1.5 พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี พบปัญหา
เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดมดและปลวกบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งใกล้กับพ้ืนที่ปลูก หรือพ่นสารเคมีเพ่ือขับไล่
มดที่เกาะอยู่ตามล าต้นก่อนการเก็บเก่ียวไม้ผลอินทรีย์ ร้อยละ 1.1 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดย  

1. กรณีใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจัดมดและปลวกในบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ใกล้พ้ืนที่ปลูก  
    - สัมภาษณ์ความรู้ ความเขา้ใจ และวิธีการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานถึงมาตรการและการป้องกัน

ไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูก หากพบการปนเปื้อนของสารเคมีในพ้ืนที่ปลูก ใหย้กเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง 
ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง  และเข้าสู่ระยะปรับเปลีย่นใหม่ 

    - เก็บตัวอย่างดิน น้ า พืชตรวจวิเคราะห์สารเคมี หากพบการปนเปื้อนของสารเคมีในพ้ืนที่ปลูก 
ให้ยกเลิกการรับรอง และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม ่

2. กรณีพ่นสารเคมีเพ่ือขับไล่มดก่อนการเก็บเกี่ยวไม้ผลอินทรีย์ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุ
การรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรบัรอง  และเข้าสูร่ะยะปรับเปลีย่นใหม่ 

ข้อย่อย 1.6 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์ พบปัญหาเกษตรกรใช้น้ าจากคลองชลประทาน ร้อยละ 4.1 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยแหล่งน้ าที่
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เชน่ น้ าคลอง น้ าชลประทาน ต้องผ่านการบ าบดั และมีบ่อพัก และต้องตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง และหรือโลหะหนัก ก่อนน าน้ ามาใช้ในพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์  

   1. เมื่อไม่พบสารเคมี และหรอืโลหะหนักในแหลง่น้ าของแปลงใหม่  แปลงต่ออายุ และแปลงระยะ
ปรับเปลีย่น ถือว่าน้ ามีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด   

   2. เมื่อพบสารเคมี ในแหล่งน้ าของแปลงใหม่ แปลงต่ออายุ และแปลงระยะปรับเปลี่ยน ต้องแก้ไข
โดยหาแหล่งน้ าใหม่หรือปรบัปรุงสภาพน้ าไม่ให้ 

ข้อย่อย 1.7 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และมีมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ พบปัญหาเกษตรกรใช้น้ าในสระน้ าหรือน้ าล้างผลผลิตรดพืชผักกินใบโดยตรง ร้อยละ 
4.6 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดย  

1. ตรวจพินิจมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เช่น  
การเลือกใช้ระบบน้ าหยดหรือให้ตามร่องเพ่ือไม่ให้น้ าสัมผัสกับใบพืชที่บริโภคสด ไม่เลี้ยงสัตว์ใกล้

แหล่งน้ าหรือเลี้ยงสัตว์ในแหล่งน้ า และเก็บตวัอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย ์หากเกินค่าทีม่าตรฐานก าหนด ต้องเปลี่ยนไป
ใช้แหล่งน้ าอ่ืนที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

2. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจมาตรการป้องกันและการปฏิบัติป้องกันก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ า 
 
ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ มีข้อย่อย 5 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรคใน

ข้อย่อย  5 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 2.21 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 2.2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการหาหลักฐานการตรวจประเมินมากที่สุดร้อยละ 3.79 เนื่องจากไม่พบ
ไม่พบบันทึก หลักฐาน และเอกสารการวางแผนระบบการผลิตพืชหรือมีการผลิตที่ไม่ตรงกับแผนการผลิตที่ก าหนด 
มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดย 

1. ตรวจพินิจชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศ หากมีการผลิต
พืชนอกฤดู ต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม เช่น การสร้างโรงเรือน การพรางแสง การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน 

2. ตรวจแผนผังพื้นที่ปลูก บันทึก หลักฐาน และเอกสารการวางแผนการผลิตพืช การจัดการ
ระบบผลิตพืช การเลือกฤดูกาลผลิต ระยะเวลาปลูก และการดูแลรักษาพืชที่ปลูกตลอดกระบวนการผลิต หากพบว่า
มีการผลิตที่ไม่ตรงกับแผนการผลิตที่ก าหนดให้แก้ไขให้ตรงกับการผลิตจริง หรือยื่นขอขยายขอบข่ายชนิดพืชที่ปลูก
และยังพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 
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ข้อย่อย 2.1 มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือ
ทางการเกษตร) พบปัญหาเกษตรกรไม่ได้จัดท าหรือไม่ดูแลแนวกันชนให้มีประสิทธิภาพป้องกันมลพิษหรือการปนเปื้อนของ
สารเคมีจากพ้ืนที่เกษตรเคมีที่อยู่ข้างเคียงร้อยละ 3.5 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. กรณีแปลงใหม่ แปลงต่ออายุ และแปลงระยะปรับเปลี่ยน ต้องจัดท าแนวกันชนให้มี
ประสิทธิภาพก่อน โดยในระยะแรกอาจกั้นซาแลนร่วมกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นแนวกันชน เช่น กล้วย ไผ่ หรือ
หญ้าเนเปียร์ จนกว่าพืชที่ปลูกจะมีความหนาแน่นป้องกันมลพิษและการปนเปื้อนของสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง ให้พักใช้ใบรับรองและปลูกพืชแนวกันชนเสริม จนกว่าแนว
กันชนจะมีความหนาแน่นป้องกันมลพิษและการปนเปื้อนของสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อย่อย 2.3 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ พบปัญหาไม่พบบันทึก 
หลักฐานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพร้อยละ 1.27 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ตรวจ
แผนผังพ้ืนที่ปลูก บันทึก หลักฐาน และเอกสารการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หาก
พบว่าไม่มีแผนการอนุรักษ์ ก าหนดให้มีการวางแผน 

ข้อย่อย 2.4 มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม พบปัญหาเกษตรกรที่อยู่นอก
เขตเทศบาลมักทิ้งขยะจากครัวเรือนในพ้ืนที่ปลูกโดยไม่มีภาชนะรองรับหรือไม่มีหลุมทิ้งขยะร้อยละ 1.61 มีแนวทางและ
วิธีการตรวจประเมิน  

1. ตรวจพินิจการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การน าเศษอาหารในครัวเรือน เศษพืชผัก หรือ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปหมักเป็นปุ๋ย ใช้คลุมดิน หรือน าไปเป็นอาหารสัตว์ กรณีไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ก าจัดขยะ ให้จัดท าพ้ืนที่ก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ขุดหลุมฝังกลบ เผาในหลุมหรือเตาเผา 

2. สัมภาษณ์ ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารมาตรการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสีย และ
มลพิษ เช่น การคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

ข้อย่อย 2.5 มีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ พบปัญหาเกษตรกรไม่เห็นความส าคัญในการชี้
บ่งร้อยละ 0.87 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินคือชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงความจ าเป็นในการจัดท าป้ายชี้บ่ง 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และตรวจพินิจป้ายชี้บ่งในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ 

   
ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุแ์ละส่วนที่ใชใ้นการขยายพันธุ ์มีข้อย่อย 3 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรือ

อุปสรรคในข้อย่อย 3 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 1.21 ต่อข้อย่อย โดยข้อย่อย 3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบ
การผลิตพืชอินทรีย์ พบปัญหาพบการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากระบบเกษตรเคมีในการผลิตพืชงอกหรือพืชต้นอ่อนร้อยละ 
1.89 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน คือกรณีการผลิตพืชงอก เช่น ถั่วงอก หรือพืชต้นอ่อน เช่น ต้นอ่อนข้าวสาลี  
ต้นอ่อนทานตะวัน หรือต้นอ่อนผักบุ้ง เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และต้องมีใบรับรองแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ และยังพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อยอื่นๆ ดังนี้  

ข้อย่อย 3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
พบปัญหาไม่มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มา ใบรับรองหรือผลวิเคราะห์ปลอดการดัดแปรพันธุกรรมร้อยละ 1.2 มีแนวทางและ
วิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 1. ตรวจพินิจเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ และวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง  

2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ ใบรับรองอินทรีย์หรือหนังสือ
รับรอง หรือผลวิเคราะห์ที่แสดงว่าเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผ่านการ
ฉายรังสี  
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   - พืชที่อยู่ในขอบข่ายเฝ้าระวังเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรม ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์การดัด
แปรพันธุกรรม หรือต้องมีใบรับรองพืชอินทรีย์หรือหนังสือรับรองปลอดการดัดแปรพันธุกรรมจากบริษัทผู้จ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ 

   - กรณีปลูกพืชหลายชนิด แต่ไม่ประสงค์จะยื่นขอการรับรองพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่อยู่ใน
ขอบข่ายเฝ้าระวังเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นกระท าไม่ได้ จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์การดัดแปร
พันธุกรรม และหากผลการวิเคราะห์พบว่าเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรม ต้องก าจัดออกจากพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ ต้อง
ก าจัดออกจากพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ หากพบว่าเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) แล้วไม่ก าจัดพืชชนิดนั้นออกจาก
แปลงปลูกพืชอินทรีย์ ต้องยกเลิกค าขอแปลงใหม่หรือแปลงต่ออายุ หรือยกเลิกการรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง 

ข้อย่อย 3.2 มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อน
น ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี พบปัญหาเกษตรกรล้างสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์และเท
น้ าล้างในพ้ืนที่ปลูกร้อยละ 0.53 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินสัมภาษณ์ ตรวจพินิจ ตรวจบันทึก วิธีการก าจัด
สารเคมีที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน ามาปลูกอย่างเหมาะสม เช่น ล้างสารเคมีออกจากเมล็ด
พันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากระบบการผลิตทั่วไปซึ่งมีการคลุกสารเคมี และก าจัดน้ าที่ใช้ล้างเมล็ดพันธุ์หรือ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ลงท่อระบายน้ าทิ้งหรือเททิ้งภายนอกพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ หากเทน้ าล้างสารเคมีในพ้ืนที่ปลูก ให้
เข้าสู่ระยะการปรับเปลี่ยนใหม่ 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน มีข้อย่อย 9 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรือ
อุปสรรคในข้อย่อย 1 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 0.72 ต่อข้อย่อย โดยขอ้ย่อยข้อย่อย 4.2  มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่
มาตรฐานก าหนด พบปัญหา เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวชิาการเกษตรร้อยละ 6.47 มีแนวทางและ
วิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์ ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ การผลิตและการใช้วัสดุ สารปรับปรุงบ ารุงดิน หรือ
จุลินทรีย์ ตามรายการในภาคผนวก และหรือสารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้  

2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของวัสดุที่น ามาผลิตปุ๋ย จุลินทรีย์ วัสดุและสารที่
ใช้ในการปรับปรุงดิน ตามรายการในภาคผนวกที่ 1 หรือหลักฐาน และเอกสารอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือ จากที่
มาตรฐานก าหนด หากใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่ผลิตเป็นการค้า ต้องได้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการค้าและขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร 

ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศัตรพูืช  
มีข้อย่อย 8 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อย 2 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 0.99 ต่อข้อย่อย โดย

ข้อย่อย 5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด
ร้อยละ 5.47 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของสารชีวภัณฑ์ ต้อง
เป็นไปตามรายการในภาคผนวก หรือหลักฐาน และเอกสารอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือ จากที่มาตรฐานก าหนดหากใช้
สารชีวภัณฑ์ท่ีผลิตเป็นการค้าต้องได้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการค้าและขึ้นทะเบียนตามระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และยังพบปัญหาในข้อก าหนด
อ่ืนๆ  อีกได้แก่ 

ข้อย่อย 5.5 มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีมาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วย
รับรอง พบปัญหาเกษตรกรใช้สารที่ไม่อยู่ในรายชื่อสารที่มาตรฐานก าหนดร้อยละ 2.47 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน
โดยให้เกษตรกรหยุดการใช้สารที่ไม่อยู่ในรายชื่อสารที่มาตรฐานก าหนด และหากเป็นสารเคมีหรือสารที่ท าให้สูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ ต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 

ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
มีข้อย่อย 9 ข้อ ผู้ตรวจประเมนิพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อย 3 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 1.05 ต่อข้อย่อย 

โดยข้อย่อย 6.5 น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการ
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ป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า พบปัญหาใช้น้ าประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน สระน้ าหรือน้ าบาดาล
ล้างท าความสะอาดผลผลิตร้อยละ 5.1 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ตรวจพินิจแหล่งน้ าที่ใช้ใน
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว หากน้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี โลหะ
หนัก และจุลินทรีย์ เช่น เปลี่ยนแหล่งน้ าที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือท าการบ าบัดน้ าก่อนน ามาใช้ล้างท าความ
สะอาดผลผลิต โดยการกรองน้ า การพักน้ า หรือเติมสารคลอรีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า  2. เก็บตัวอย่างน้ าตรวจ
วิเคราะห์ กรณีสงสัยว่าน้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนให้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในข้อก าหนดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ 

ข้อย่อย 6.2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและ
พาหะน าโรค พบปัญหา ผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (GHP,GMP) ร้อยละ 2.31 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ตรวจบันทึก และหลักฐานการจัดฝึกอบรมหรือชี้แจงให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อย่อย 6.9 มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม พบปัญหา พ้ืนที่ปลูกไม่มีท่อหรือระบบระบายน้ าทิ้ง ร้อยละ 2.01 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน คือ 
ตรวจพินิจการน าน้ าที่ใช้ล้างท าความสะอาดผลผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น น าไปรดไม้ยืนต้น หรือการจัดการป้องกัน
น้ าเสีย เช่น การจัดท าท่อระบายน้ าทิ้งออกจากพ้ืนที่ปลูก หรือจัดท าบ่อน้ าทิ้งในพ้ืนที่ปลูก 

ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
มีข้อย่อย 16 ข้อ ผู้ตรวจประเมินไมพ่บปัญหาหรืออุปสรรค 
ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกลา่วอ้าง  
มีข้อย่อย 12 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อย 3 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 1.40 ต่อข้อย่อย 

โดยข้อย่อย 8.2 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลงปลูก พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีรายชื่อพืชบางชนิดในใบรับรอง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนหรือเพ่ิมชนิดพืชที่ปลูกโดยไม่แจ้งให้กรม
วิชาการเกษตรทราบร้อยละ 6.8 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยแจ้งให้เกษตรกรยื่นค าขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง
ชนิดพืชต่อหน่วยรับรองแจ้งให้เกษตรกรยื่นค าขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรอง และยังพบปัญหาหรือ
อุปสรรคในข้อย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อย่อย 8.1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง  พบปัญหาเกษตรกรเปลี่ยนหรือเพ่ิมชนิด
พืชที่ปลูกโดยไม่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบร้อยละ 6.29 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมินโดยแจ้งให้เกษตรกรยื่นค าขอ
เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรองและด าเนินการตรวจรับรองเพ่ือเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชในใบรับรอง 

ข้อย่อย 8.6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 
มิลลิเมตร พบปัญหา ขนาดเครื่องหมายรับรองเล็กกว่าที่มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองการผลิตพืช
อินทรีย์ (RE-7) ก าหนด ร้อยละ 3.7 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขขนาดเครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  

2. กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง  แจ้งให้เกษตรกรยื่นหนังสือผ่อนผันขอใช้เครื่องหมายรับรอง
จนกว่าจะหมด พร้อมส่งแบบแก้ไขเครื่องหมายรับรองที่ถูกต้อง โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ให้กับ
หน่วยรับรองภายในระยะเวลา 60 วัน 

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูลการผลิต 
มีข้อย่อย 6 ข้อ ผู้ตรวจประเมินไมพ่บปัญหาหรืออุปสรรค 
ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ  
มีข้อย่อย 2 ข้อ ผู้ตรวจประเมินพบปัญหาหรืออุปสรรคในข้อย่อย 2 ข้อ เฉลี่ยร้อยละ 12.88 ต่อข้อย่อย 

โดยข้อย่อย 10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พบปัญหาบันทึก หลักฐาน 



31 
 

และเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เปน็ปัจจุบัน และมีการสูญหาย เกษตรกรต้องใช้เวลาแก้ไข เพ่ือให้มีบันทึก หลักฐาน เอกสาร
สามารถครบถ้วนและสามารถทวนสอบได้ร้อยละ 24.3 มีแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน ดังนี้  

1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  

2. กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง  ให้พักใช้การรับรองและแจ้งให้เกษตรกรแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/
หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายในระยะเวลา 60 วัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาใน
ข้อก าหนดย่อยอ่ืนอีก ได้แก่ 

ข้อย่อย 10.2 มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
พบปัญหา จัดเก็บบันทึก หลักฐาน และเอกสารไม่ครบถ้วน และมีการสูญหายท าให้เอกสารถูกเก็บน้อยกว่า 1 รอบการ
รับรอง มีแนวทางและวธิีการตรวจประเมิน ดังนี ้

1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  

2. กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง  ให้พักใช้การรับรองและแจ้งให้เกษตรกรแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/
หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายในระยะเวลา 60 วัน 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน และสรุปผลได้ดังนี้ 
1. การศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยการจัดท าแบบบันทึกการตรวจ

ประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน มกษ. 9000-2552 ให้มีรายการตรวจประเมินที่สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) และจัดท าคูม่ือการตรวจประเมินและคู่มือการ
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ท าให้ได้เอกสารระบบคุณภาพส าหรับใช้ในการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 

1.1 แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ใช้ส าหรับตรวจประเมินและรายงานผลการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ประกอบด้วยข้อก าหนด 10 ข้อ 99 ข้อย่อย แบ่งเป็น
ข้อก าหนดหลัก 82 ข้อ ข้อก าหนดรอง 12 ข้อ และข้อแนะน า 5 ข้อ  

1.2 คู่มือการตรวจประเมินแหลง่ผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 
เล่ม 1-2552) เป็นคู่มืออธิบายเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินตามข้อก าหนดในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินใช้เป็น
แนวทางการตีความข้อก าหนดและเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานที่พบจากการตรวจประเมินแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์ในแต่ละข้อก าหนด 

1.3 คู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 
9000 เล่ม 1-2552) เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ของหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับรอง 9 
ขั้นตอน ขั้นตอนการท างาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด  หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17065  
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2. การศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรและแบบสอบถามจาก
ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจประเมิน ได้ดังนี้ 

2.1 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติของเกษตรกร เกษตรกรพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 10 ข้อ รวมข้อย่อย 99 ข้อ พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงซ่ึงเป็นข้อสังเกตในข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ข้อย่อย 3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์มากที่สุดร้อยละ 95.86 
เนื่องจากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากระบบทั่วไปที่ไม่คลุกสารเคมี หรือใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ด
พันธุ์อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ เพราะพืชส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม จึงไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ไว้
ขยายพันธุ์เองได้ และเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ได้ร้อยละ 99.25 และผ่านการตรวจประเมินในครั้งที่ 2 ได้
ร้อยละ 0.75  โดยการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือร้อยละ 80.86  และเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผสมเปิดไว้ใช้เองร้อยละ 
15.0  รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 10 การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบ ข้อย่อย 10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรอื
เอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงร้อยละ 54.88 เนื่องจากเกษตรกรไม่จัดท า
บันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม หรือจัดท าบันทึกการผลิตและการปฏิบัติงานภายในฟาร์มไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน  ท าให้ไม่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรผ่านการตรวจประเมินครั้งที่ 1 
เพียงร้อยละ 45.12  

2.2 ผลกระทบของมาตรฐานต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) พบปัญหาหรืออุปสรรคทีม่ีผลกระทบต่อ
การตีความข้อก าหนด การหาหลักฐานการตรวจประเมิน และการปฏิบัติงานตรวจประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ข้อก าหนด 10 ข้อ รวมข้อย่อย 77 ข้อ ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบมากที่สุดอยู่ในข้อก าหนดที่ 10 ข้อย่อย 10.1 การบันทึก
ข้อมูลการผลิตและการทวนสอบร้อยละ 24.3 เนื่องจากบันทึก หลักฐาน และเอกสารการผลิตไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ
สูญหาย ท าให้ผู้ตรวจประเมินต้องเสียเวลาและหน่วยรับรองต้องเสียงบประมาณในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
รองลงมาคือข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน ข้อย่อย 4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐาน
ก าหนดร้อยละ 6.47 เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ท าให้ผู้ตรวจประเมินต้อง
หาหลักฐานโดยการสัมภาษณ์ ตรวจบันทึกเพ่ือหาหลักฐาน ซ่ึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก  
ค าแนะน า 

การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือระดับสากล หรือ
การผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือให้ได้รับการรับรอง เกษตรกรจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่มีความเข้มงวดเพ่ิมมากขึน้
ในอนาคต เช่น เมล็ดพันธุ์หรือสว่นที่ใช้ขยายพันธุ์ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 
ต้องมาจากระบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาปัจจัยการผลิตและ
ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และสภาพพ้ืนที่การเกษตรของไทย หรือส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตปัจจัยการผลิตใช้เองในพ้ืนที่ เพ่ือลดการพ่ึงพาหรือการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ที่
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  

การน าไปใช้ประโยชน ์

1. การพัฒนาบุคลากรและการเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร เอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 
ฉบับ ที่ได้จากการด าเนินการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรมวิชาการ
เกษตร ได้ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาบุคลากร สวพ. 1-8 และ กมพ. ได้ใช้เอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 ฉบับ ในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรอง
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ เจ้าหน้าที่บันทึก
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ข้อมูล และนักวิชาการ สวพ. 1-8 และ กมพ. ให้มคีวามรู้ในการตีความข้อก าหนด และเข้าใจวิธีการตรวจประเมินในแต่ละ
ข้อก าหนด รวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรบัรองแหล่งผลติพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)  

1.2 การเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตร ตามที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ได้น ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 
มาใช้ในการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชเกษตรอินทรีย์นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานดงักล่าว กรมวิชาการเกษตรได้
จัดท าเอกสารระบบคุณภาพทั้ง 3 ฉบับ เพ่ือเตรียมความพร้อมหน่วยรับรองให้สามารถตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้
อย่างมีคุณภาพ 

3. การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง การศึกษาและวิจัยผลกระทบของมาตรฐานตาม
มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติของเกษตรกร ท าให้ทราบเงื่อนไขหรือความ
เสี่ยงทีท่ าให้เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน 
และเตรียมความพร้อมเกษตรกร สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการจัดฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
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ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

 

ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ระยะปรับเปลี่ยน 1. พ้ืนที่เคยผลิตพืชทัว่ไป หรือเคยใช้สารเคมีมาก่อน หรือเปน็

พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ แต่มีการใชส้ารเคม ีมีระยะปรับเปลี่ยน
อย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกพืชล้มลุก และ 18 เดือน ก่อนเก็บ
เกี่ยวผลิตผลพืชยืนต้นครั้งแรก หากมีประวัติการใช้สารเคมีใน
ปริมาณมาก อาจเพ่ิมระยะการปรับเปลี่ยนที่นานกว่าที่
มาตรฐานก าหนด 

ตรวจเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ ประวัติการ
ปลูกพืช ประวัติการใช้สารเคม ีประวัติการเกิดน้ าท่วมขัง บันทึก
การจัดการฟาร์มและบันทึกการปฏิบัติงาน 
  

2. พ้ืนที่เปิดใหม่ หรือพ้ืนที่มีหลักฐานแสดงว่าไม่มีการใช้
สารเคมีห้ามใช้ หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ปล่อยรกร้าง โดยไม่มี
การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนานเกินกว่าระยะปรับเปลี่ยน  
ลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนลงได้ แต่ระยะเวลานับจากการยื่น
ขอรับการรับรอง จนหน่วยรับรองให้การรับรองผลิตผลว่าเป็น
อินทรีย์ ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ตรวจเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ ประวัติ
การปลูกพืช ประวัติการใช้สารเคมี ใบรับการรับรองตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อื่น หรือมาตรฐานอ่ืนที่ใกล้เคียง หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่ดูแลพ้ืนที่ ที่แสดง
ว่าไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานานเกินกว่าระยะ
ปรับเปลี่ยน 

1. พื้นที่  
1. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก 
2. พ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน 
3. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก 
4. เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยก
จากพืชทั่วไปชัดเจน 
5. พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช้
สารเคมี 
6.แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซึ่งก่อให้เกิดการ
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
7.แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

พื้นที่ 
1. ตรวจพินิจเพื่อดูความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะ
หนัก และความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากโดยพินิจจาก
สภาพภูมิประเทศและที่ตั้งของพ้ืนที่ กิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ข้างเคียง 
2. ตรวจพินิจบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่การผลิต ประวัติการ
ปลูกพืช เช่น ชนิดพืชที่ปลูก และประวัติการใช้สารเคมี ( 
ชนิดและอัตราการใช้สารเคมี) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก าหนดระยะปรับเปลี่ยนดังนี้  
   2.1 กรณีเป็นพ้ืนที่ซึ่งเคยผลิตพืชแบบทั่วไป หรือเคยใช้
สารเคมีมาก่อนต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 12 
เดือน ก่อนปลูกพืชล้มลุก และ 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยว
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ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

 

ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ 
 
 

ผลิตผลพืชยืนต้นครั้งแรก  
   2.2 กรณีเป็นพ้ืนที่เปิดใหม่หรือพ้ืนที่มีหลักฐานแสดงว่าไม่มี
การใช้สารเคมีห้ามใช้ในพ้ืนที่เป็นเวลานานเกินกว่า 12 เดือน 
ส าหรับพืชล้มลุกและ 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์
ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น สามารถลดระยะเวลาปรับเปลี่ยน
ลงได้ แต่ระยะเวลานับจากยื่นขอการรับจนได้การรับรองต้อง
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
   2.3 กรณีเป็นพ้ืนทีซ่ึ่งมีประวัติการใช้สารเคมีในปริมาณมาก 
อาจพิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปลี่ยนที่นานกว่าที่มาตรฐาน
ก าหนดได้  
3. พ้ืนที่ซึ่งทยอยปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ต้องตรวจพินิจชนิด
พืช และวิธีการแยกพ้ืนที่ผลิตระหว่างพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนแล้ว
และพ้ืนที่ทยอยปรับเปลี่ยน  
4. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนทางดิน เช่น การ
ท าคันดิน การขุดร่องน้ า และการปลูกพืชเป็นแนวกันชน  
5. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ต่อการปนเปื้อนและการหามาตรการป้องกัน 
6. กรณพ้ืีนที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ให้เก็บตัวอย่างดิน /ผลิตผล
ส่งวิเคราะห์  
แหล่งน้ า 
1. ตรวจพินิจเพื่อดูความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะ
หนักจากสภาพภูมิประเทศและที่มาของแหล่งน้ าใช้ในแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์ 
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
2. ตรวจพินิจบันทึกวิธีการจัดหาแหล่งน้ า หรือวิธีการใช้น้ าใน
พ้ืนที่ปลูก  
3. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของพื้นที่ทางน้ า 
เช่น การท าคันดิน การท าบ่อพักน้ า การใช้พืชช่วยบ าบัดน้ า 
และการปลูกพืชเป็นแนวกันชน  
4. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของแหล่งน้ าต่อการปนเปื้อนและการหามาตรการ
ป้องกัน 
5. กรณแีหล่งน้ ามีความเสี่ยงหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ให้เก็บตัวอย่างน้ า ส่ง
วิเคราะห์  
กรณีมีการผลิตพืชแบบคู่ขนาน  
1. ตรวจพินิจบันทึกขอบเขตการใช้พ้ืนที่ และการแบ่งเขต
ระหว่างพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์และพ้ืนที่การผลิตพืชทั่วไป  
2. ตรวจพินิจป้ายชี้บ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่การผลิตพืชแบบ
อินทรีย์และพ้ืนที่การผลิตพืชแบบทั่วไปแยกกันอย่างชัดเจน  
3. ตรวจพินิจพื้นท่ีปลูก แหล่งน้ าและขอบเขตการแบ่งแยก
พ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์และพ้ืนที่ผลิตพืชทั่วไป เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เช่น การท า
คันดิน การขุดร่องน้ า การท าบ่อพักน้ า และการปลูกพืชเป็น
แนวกันชน ซึ่งจะไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อนจากพ้ืนที่ผลิตพืช
ทั่วไปมายังพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่งอาจส่งผลสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์  
4. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการผลิต
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
แบบคู่ขนาน 

2. การวางแผนการจัดการ  1. มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน 
(ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร) 
2. มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้
พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
3. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม 
5. มีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 
 

1. ตรวจพินิจพ้ืนที่ปลูก ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจาก
จุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ที่อาจเกิดการปนเปื้อนมา
จากทางดิน น้ า อากาศ ปัจจัยการผลิต และเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการเกษตร และตรวจมาตรการการป้องกัน เช่น การท า
คันดิน การขุดร่องน้ า การปลูกพืชเป็นแนวกันชน การท าบ่อ
พักน้ า หรือการแยกใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรระหว่างการ
ผลิตพืชทั่วไปออกจากการผลิตพืชอินทรีย์ 
2. ตรวจพินิจบันทึกเรื่องการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่
การผลิตตั้งแต่วิธีการเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนย้าย
ผลิตผล เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
3. ตรวจพินิจระบบนิเวศในพ้ืนที่ปลูก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปล่อยแมลง
ศัตรูพืช การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะผสมผสาน 
4. ตรวจพินิจขั้นตอนมาตรการรักษาความสะอาด และการ 
ดูแลสุขลักษณะภายในแปลง เช่น มาตรการจัดการขยะมูล 
ฝอย และการจัดการของเสีย 
5. ตรวจพินิจวิธีการชี้บ่ง เช่น มีป้ายชี้บ่งแสดงขอบเขต  
การผลิตพืชอินทรีย์อย่างชัดเจน 
6. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 

3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 1. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปร
พันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
2. มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์

1. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
2. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และส่วน
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี 
3. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืช
อินทรีย์ 
 
 
 
  
 

ที่ใช้ขยายพันธุ์  
3. ตรวจพินิจบันทึกแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ที่สามารถทวนสอบได้  
4. ตรวจพินิจขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์กรณีผลิตเมล็ดพันธุ์
หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง  
5. ตรวจดูใบรับรองอินทรีย์ ของเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์กรณีซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากภายนอก 
6. ตรวจดูใบรับรอง/หนังสือรับรองว่าเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ต้องไม่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่าน
การฉายรังสี 
7. ตรวจพินิจวิธีการก าจัดสารเคมีท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน ามาใช้อย่างเหมาะสม เช่น ล้างน้ า 
กรณีใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากระบบการ
ผลิตแบบเกษตรเคมี  
8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัดสารเคมีที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
ก่อนน าไปใช้ 
9. กรณีสงสัยว่าเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์เป็น GMOs 
หรือผ่านการฉายรังสี ให้เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ ส่งวิเคราะห์  

4. การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 1. มีการรักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรม
ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน 
2. มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด 
3. ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือ

1. ตรวจพินิจพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ สภาพแวดล้อม ระบบ
นิ เวศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยพินิจจากความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ และตรวจ
พินิจมาตรการการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน กิจกรรม
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
วัสดุจากพืชและสัตว์ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
4. มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน 
5. ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณี
ที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัด
และควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 
6. มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน 
7. มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์ 
8. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน 
9. มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
 
 
 

การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน  เช่น การใส่ปุ๋ยคอก 
หรือการใส่ปุ๋ยพืชสด 
2. ตรวจพินิจวัสดุและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุง
ดินเปรียบเทียบกับที่มาตรฐาน  โดยต้องเป็นไปตามที่
มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่รายการวัสดุปรับปรุง
บ ารุงดินไม่มีอยู่ในมาตรฐาน จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติกับส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตรและผ่าน
การพิจารณาจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืชก่อนน าไปใช้ในพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ที่ขอการ
รับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
3. ตรวจพินิจบันทึกรายการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือ
ตรวจสอบแหล่งที่มากของวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินและปัจจัย
การผลิตที่น ามาใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน และพิจารณาความเสี่ยง
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารพิษตกค้างและโลหะหนัก  
4. ตรวจพินิจกิจกรรมขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตพืช
อินทรีย์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ในกรณีที่
เกษตรกรน าเศษวัสดุภายในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยใช้เอง  
5.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดินและรายการปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ที่
น ามาใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 
6. ตรวจพินิจมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินภายในพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ 
เช่น การปลูกพืชคลุมดินเพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดิน 
7. ตรวจพินิจการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจ
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
เกี่ยวกับการเผาเศษซากพืชภายในแปลงเนื่องจากมาตรฐาน
ไม่อนุญาตให้เผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้น ใน
กรณีมีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่จะต้องมีการ
จ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 
8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่การผลิต
พืชอินทรีย์ในระยะยาว เช่น มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่
แนวทางเกษตรผสมผสาน และยั่งยืน 
9. ตรวจพินิจพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ในกรณีที่มีการน าสัตว์
เข้ามาเลี้ยงภายในแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือลดการใช้ปัจจัย
การผลิตจากภายนอก และเพ่ือสร้างสมดุลของวงจรธาตุ
อาหารแบบยั่งยืน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกัน
ผลิตผลเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากมูลสัตว์เลี้ยง เช่น 
ท ารั่วกั้นในกรณีพืชผัก หรือน าสัตว์มาเลี้ยงเฉพาะแปลงไม้ผล
ที่มีขนาดทรงพุ่มสูง 

5. การจัดการศัตรูพืช 1. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สอดคล้องตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 
2. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรคพืชตลอดการ
ผลิต สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
3. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์
ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 
4. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต 
สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 
5. มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่ง

1. ตรวจพินิจมาตรการและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช 
แมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ เช่น วิธีเขตกรรม 
วิธีกล วิธีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือการใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ
เพ่ือควบคุมป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช แมลงและสัตว์
ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
2. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการในการ
ป้องกันและก าจัดวัชพืชตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การเลี้ยง
สัตว์เพ่ือแทะเล็ม 
3. ตรวจพินิจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของ
รายการปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้ภายในพ้ืนที่การผลิตพืช
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 
6. มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็น
ระเบียบ 
7. มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร
ภายในฟาร์มและหรือจากภายนอกฟาร์ม 
8. มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ และ/หรือจัดหา
แหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ 
 

อินทรีย์ เช่น วัสดุที่น ามาท าปุ๋ย จุลินทรีย์ วัสดุหรือสารที่ใช้ใน
การปรับปรุงบ ารุงดินต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดหรือ 
ในกรณีที่รายการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินไม่มีอยู่ในมาตรฐาน 
จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติกับส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุเกษตรและผ่านการพิจารณาจากส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชก่อนน าไปใช้ใน
พ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ที่ขอการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตร 
4. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
แหล่งที่มารายการปัจจัยการผลิต วัสดุ จุลินทรีย์หรือสารที่ใช้
ควบคุมป้องกันศัตรูพืช   
6.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการผลิตปัจจัยการผลิต
ใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมาของวัสดุที่น ามาใช้ 
และขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือควบคุมป้องกัน
ศัตรูพืช   
7. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบ รวมถึงมาตรการป้องกันการปนเปื้อนใน
กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตพืช
ทั่วไปและการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือป้องกันการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย ์
8. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการการอนุรักษ์และ
การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูกพืชที่อยู่
อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของ
แมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน เพ่ือลดการใช้ปัจจัยการ
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ผลิต 
9. กรณีสงสัยว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ควบคุมป้องกันศัตรูพืช  มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่
มาตรฐานก าหนด ให้เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 

6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บ
เกีย่ว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเกษตรอินทรีย์ 
2. สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเก่ียวถูกสุขลักษณะ ไม่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะน าโรค 
3. ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ และ
มีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
4. ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
อินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือถ้าใช้ต้องมีการล้างท า
ความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์ 
5. น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่งที่ไม่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า 
6. สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจาก
ธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ และ/
หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 
7. มีการท าความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้
ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว จัดการบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
8. วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืช
อินทรีย์มีความเหมาะสม และมีการบ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้ 

1. ตรวจพินิจขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว เช่น วิธีการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการขนย้าย
ผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว 
2. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว  
3. ตรวจพินิจสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ 
และยานพาหนะใช้ในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว เช่น ต้องถูกสุขลักษณะ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
จากเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก หรือสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
และในกรณีท่ีมีความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานต้องมีมาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ เช่น การวางกับดัก
ป้องกันสัตว์พาหะ ท ามุ้งลวด การท าความสะอาด การแยก
วัสดุอุปกรณ์ หรือการท าป้ายชี้บ่งวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจนใน
กรณีท่ีมีการผลิตแบบคู่ขนาน 
3. ตรวจพินิจการชี้บ่งอย่างชัดเจนของผลิตผลระหว่างขั้นตอน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือไม่ให้เกิดการปะปนกันของ
ผลิตผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการผลิตแบบคู่ขนาน 
เช่น การแยกเวลาการผลิต การท าป้ายชี้บ่ง การแยก
สายการผลิต 
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
9. มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว
อย่างเหมาะสม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

4. ตรวจพินิจน้ า ที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว หาก
ใช้น้ าที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนจุลินทรีย สารเคมีและโลหะหนัก เช่น กรองน้ า
ก่อนใช้งาน 
5. ตรวจพินิจสารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ หากไม่มีอยู่ใน
มาตรฐานจะต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยรับรองกรม
วิชาการเกษตรก่อนน าไปใช้  
5. ตรวจพินิจบันทึกเพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ าและสารที่
ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
6. กรณีสงสัยว่ามาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ าที่ใช้ใน
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก 
ให้เก็บตัวอย่างน้ า เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ 
7. ตรวจพินิจขั้นตอนและกระบวนการจัดการของเสียจาก
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น น าเศษเหลือจากผลิตผลไปท าปุ๋ยหมักเพ่ือ
น ากลับไปใช้ในแปลงปลูกอีกครั้ง 

7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 1. สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปน 
เปื้อนท่ีท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
2. มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผล
พืชทั่วไป 
3. ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ 
และยานพาหนะขนส่งใช้ในกระบวนการการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่ง ซึ่งต้องไม่ท าให้ผลิตผลเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ เช่น ภาชนะบรรจุ
ต้องแข็งแรง ทนทาน ไม่ท าปฏิกิริยากับผลิตผล และสามารถ
ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สถานที่จัดเก็บผลิตผล 
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
4. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
5. ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
6. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
7. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปน 
เปื้อนท่ีท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
8. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพ้ืนที่เพียงพอ 
สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และสามารถป้องกันจุลินทรีย์ 
แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
9. มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตผล
พืชทั่วไป 
10. มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์  ปน 
เปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และหรือสารที่ใช้ในการ
ป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรคในโรงเก็บรักษา 
11. มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์อย่างเหมาะสม 
12. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
13. ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหาย
ของผลิตผล และการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
14. พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของ

ต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี  และในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนท าให้ผลิตผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์ ต้องมี
มาตรการป้องกัน 
2. ตรวจพินิจขั้นตอนและวิธีการการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่งซึ่งต้องไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนท าให้
ผลิตผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์ตลอดขั้นตอนการบรรจุหีบ
ห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
3. ตรวจพินิจสารที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ กรณีท่ี
สารที่ใช้ไม่มีอยู่ในมาตรฐาน จะต้องได้รับการยินยอมจาก
หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรก่อนน าสารที่อยู่นอกเหนือ
มาตรฐานอนุญาตมาใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง  
4. ตรวจพินิจบันทึกเพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของสารที่ใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
5. ตรวจพินิจการชี้บ่งถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการบรรจุหีบห่อ การ
เก็บรักษาและการขนส่งแบบคู่ขนาน เพ่ือป้องกันความ
เสียหายของผลิตผล และการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
6. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
ผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
15. มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง 
16. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 1. มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง 
2. ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับ
ชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลงปลูก 
3. ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่
เก็บเก่ียว   
4. ขนาดพ้ืนที่ปลูกในใบรับรองเท่ากับพ้ืนที่เพาะปลูกจริง 
5. ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน 
6. ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดย
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร 
7. สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหน่วยรับรอง
ก าหนด 
8. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรง
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
9. แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับชนิดพืชที่ได้รับ 
การรับรอง 
10. จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับจ านวน 
บรรจุภัณฑ์ที่ท าการผลิต 
11. การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนด
ไว้ 

1. ตรวจพินิจชนิดพืชที่ได้การรับรอง พ้ืนที่ปลูก เปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูกจริงภายในแปลงปลูก ในกรณีที่ไม่
มีความสอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการแก้ไข เช่น 
แจ้งความประสงค์ขอขยายขอบข่ายพืชเพ่ิมเติม 
2. ตรวจพินิจบันทึกแผนการผลิตและปริมาณการผลิต และ
ปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จริ งจากพ้ืนที่การผลิต เพ่ือ
ตรวจสอบการน าผลิตผลจากภายนอกมาอ้างใช้ใบรับรอง 
3. ตรวจพินิจขั้นตอนการติดฉลากและการกล่าวอ้างบน
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ โดยผลผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่น ามาติด
ฉลากและกล่าวอ้างจะต้องตรงกับขอบข่ายผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง 
4.  ต ร วจ พินิ จคว ามถู กต้ อ งและครบถ้ วนของฉลาก
เปรียบเทียบกับหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ฉลากและการ
กล่าวอ้าง และมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ขนาด สี รูปทรง 
ข้อความบนฉลาก 
5. ตรวจบันทึกการควบคุมฉลากเปรียบเทียบกับบันทึกการจ า
หน่วยผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงฉลากและการกล่าว
อ้างได้ 
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ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
12. มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์  

9. การบันทึกข้อมูลการผลิต 1. มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิต 
พืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
3. มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ 
ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
การเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
4. มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่น ามาแปรสภาพเป็นปัจจัย
การผลิต เช่น วัสดุการเกษตร 
5. มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ และการคัด
แยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ 
6. มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือการ
ขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ 
 

 

 

1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิตตลอดกระบวนการผลิต 
ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลประวัติการใช้พ้ืนที่ปลูก เช่น การใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่ย้อนหลัง ประวัติการใช้สารเคมี  
 1.2 ข้อมูลการวางแผนการจัดการ เช่น การเลือกชนิดพืช
ปลูก ฤดูกาลปลูก ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลิตผล การรักษา
ความสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติ มาตรการ
หรือวิธีการป้องกันการปนเปื้อน  
 1.3 ข้อมูลการใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
เช่น  แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
ที่น ามาใช้ ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการ
ขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง วิธีการก าจัดสารเคมีที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
 1.4 ข้อมูลการจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น  
แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่ใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน ขั้นตอน
การผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน วิธีการใช้ อัตรา
การใช้ และระยะเวลาการใช้ปัจจัยการผลิตในการปรับปรุง
บ ารุงดิน 
 1.5 ข้อมูลการจัดการศัตรูพืช เช่น การส ารวจศัตรูพืช 
แผนการป้องกันก าจัดศัตรูพืช แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่
ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการใช้ อัตราการใช้ และระยะเวลา
การใช้ปัจจัยการผลิตในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
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ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

 

ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
 1.6 ข้อมูลการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
เช่น  การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ
บรรจุ และยานพาหนะใช้ในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว ขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว วันที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลิตผลที่
เก็บเกี่ยวได้ แหล่งที่มาน้ าที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว 
 1.7 ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง เช่น  
การจัดเตรีมสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ 
และยานพาหนะขนส่งใช้ในกระบวนการการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่ง ขั้นตอนและวิธีการการบรรจุหีบห่อ การ
เก็บรักษาและการขนส่ง สารที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่ง แหล่งน้ าที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่ง มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ าที่ใช้
ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง บันทึกวิธีการ
แยกหรือการชี้บ่งเพื่อแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างการผลิตพืช
อินทรีย์และการผลิตพืชทั่วไป 
 1.8 ข้อมูลการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  เช่น แผนและ
ปริมาณการผลิต ขั้นตอนการติดฉลากและการกล่าวอ้างบน
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การควบคุมปริมาณการใช้ฉลาก บันทึก
วิธีการแยกหรือการชี้บ่งกรณีมีการผลิตแบบคู่ขนาน 
2. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิต กรณีที่มีการผลิตแบบ
คู่ขนานผู้ปฏิบัติจะต้องบันทึกข้อมูลการผลิตพืชอินทรีย์และ
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ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 

 

ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 
การผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

10. การทวนสอบ 1. มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
2. มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
 

1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารที่สามารถ
ทวนสอบย้อนกลับได้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
2. ตรวจพินิจความครบถ้วนของข้อมูลในบันทึก หรือใน
เอกสาร หลักฐาน ซึ่งควรมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการผลิต
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
3. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารซึ่ง
สามารถทวนสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 
4. สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
 

63.91 
- หญิง 36.09 

2. อายุ (ปี)  
- ต่ ากว่า 20 1.13 
- 20 - 25   8.65 
- 26 - 30 28.57 
- 31 - 35 34.96 
- 36 - 40  22.18 
- มากกว่า 40  4.51 

3. ระดับการศึกษา  
- ต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. 37.22 
- มัธยมปลาย/ปวช. 48.87 
- อนุปริญญา 5. 26 
- ปริญญาตรี 7.14 
- สูงกว่าปริญญาตรี 1.51 

4. ประสบการณ์การผลิต (ปี)  
- น้อยกว่า 1 0.38 
- 1 - 2  6.77 
- 3 - 4  14.65 
- 5 ขึ้นไป 78.20 

5. พื้นที่ปลูก (ไร่)  
- น้อยกว่า 1  17.67 
- 1 - 2  34.96 
- 3 - 4 24.44 
- 4 - 5 9.77 
- มากกว่า 5 ไร่   13.16 

6. สถานภาพการถือครอง  
- เป็นของตนเอง 95.49 
- เช่า 4.51 

7. แรงงานในครัวเรือน (คน)  
- 2 - 3  100 

8. การจ้างแรงงานชั่วคราว (คน)  
- 1 25.56 
- 2 - 3  74.44 

  



50 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

รายการ ร้อยละ 
9. สถานที่จ าหน่าย  

- ตลาดทั่วไป 0.38 
- ตลาดสินค้าอินทรีย์/ตลาดชุมชน 71.07 
- บริษัทคู่สัญญา 19.55 
- บริษัทส่งออก 12.03 
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ตารางท่ี 3 ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ต่อการปฏิบัติของเกษตรกร 

ข้อก าหนด 
เง่ือนไขหรือความเสี่ยงที่พบจาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ร้อยละ วิธีการแก้ไข 

ร้อยละ 
 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่ผ่านข้อก าหนด 
การตรวจประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ข้อก าหนดที่ 1 พ้ืนที่       
1.1 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
สารเคมี/โลหะหนัก 

พื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นท่ีท าเกษตรเคมี 5.01 ท าแนวกันชน    5.01 87.75 12.25 

พื้นที่ปลูกอยู่ตดิถนนสายหลัก ซึ่งมรีถผ่านจ านวนมาก 0.72 ท าแนวกันชน    0.72 

1.2 พื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพษิ ไม่มี
ความเสีย่งต่อการปนเปื้อน 

- 0 - 0 100 0 

1.3 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วม
ซ้ าซาก 

เป็นพื้นที่ลุ่ม  0.75 ท าร่องหรือคลองระบายน้ า  0.45 98.75 1.25 

ท าคันดิน 0.3 

1.4 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือ
ปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน 

ปลูกพืชอินทรีย์ พืชระยะปรับเปลีย่น และหรือ 
พืชแนวกันชนชนิดเดียวกัน 

7.52 ปลูกพืชอินทรีย์ต่างชนิดกับพืชระยะปรับเปลี่ยน
หรือพืชแนวกันชน 

6.02 93.74 6.26 

ปลูกพืชอินทรีย์ต่างเวลากับพืชระยะปรับเปลี่ยน 1.5 

1.5 พื้นทีท่ี่ท าเกษตรอินทรียไ์ม่เปลี่ยน
กลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคม ี

- 0 - 0 100 0 

1.6 แหล่งน้ าท่ีใช้ไม่มคีวามเสี่ยงตอ่การ
ปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดการสญูเสียความ
เป็นอินทรีย ์

ไหลผ่านพ้ืนท่ีเกษตรเคม ี 0.75 ท าบ่อพักน้ าและบ าบัดก่อนใช้    0.75 94.23 5.77 

1.7 แหล่งน้ าท่ีใช้ไม่มคีวามเสี่ยงตอ่การ
ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย ์

ไม่มมีาตรการและการป้องกันน้ าทิ้งจากครัวเรือน 
ไหลสู่พื้นที่ปลูก 

2.26 ท าบ่อพักน้ าและบ าบัดก่อนใช้    2.26 95.86 4.14 

ไมม่ีมาตรการและการป้องกนัจุลนิทรีย์จากคอกปศสุตัว ์ 1.88 ท าบ่อพักน้ าและบ าบัดก่อนใช้    1.88 

เฉลี่ย  2.27  1.72 95.76 4.24 
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ข้อก าหนดที่ 2  การวางแผนการ
จัดการ 
2.1 มีมาตรการและการปฏบิัติป้องกัน
การปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน น้ า 
อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร) 

น้ าไหลผ่านพ้ืนท่ีการเกษตรที่ใช้สารเคมีปริมาณมาก 7.67 ท าแนวกันชน 4.5 79.51 20.49 

2.2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือก
ฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

ไม่มีการวางแผนการผลิต 4.95 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวางแผนกอ่นการผลติ    4.95 89.85 10.15 

2.3 มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- 0 - 0 100 0 

2.4 มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลง
ตามความเหมาะสม 

- 0 - 0 100 0 

2.5 มีป้ายแสดงว่า เป็นพื้นที่ผลิตพืช
อินทรีย์ 

- 0 - 0 100 0 

เฉลี่ย  2.53  1.89 93.87 6.13 
ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ ์

      

3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่
มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการ
ฉายรังสี  

มาจากระบบการผลติพืชแบบท่ัวไป 0.75 ตรวจวิเคราะห์การดดัแปรพันธุกรรม 0.54 94.74 5.26 

เลือกปลูกพืชที่ไมเ่สีย่งต่อการดดัแปรพันธุกรรม 0.21 

3.2 มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ด
พันธุ์/ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสม
ก่อนน ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ท่ีไม่คลุกสารเคมี 

เมลด็พันธ์ุคลุกสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช 16.17 ใช้เมล็ดพันธ์ุที่ไมค่ลุกสารเคม ี 10.03 97.74 2.26 

  

ล้างเมล็ดพันธ์ุก่อนน ามาใช้   6.14 
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3.3 เมล็ดพันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์มา
จากระบบการผลิตพืชอินทรีย์  

พันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นลูกผสม ไมส่ามารถผลิตและเก็บ
เมลด็พันธ์ุในระบบเกษตรอินทรียไ์ว้ขยายพันธ์ุได ้

95.86 ใช้เมล็ดพันธ์ุจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ   80.86 99.25 0.75 
ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชผสมเปดิใช้เอง    15.0 

เฉลี่ย  37.59  18.80 97.24 2.76 
ข้อก าหนดที่ 4 : การจัดการและการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

      

4.1 มีการรักษาหรือเพิม่ความอุดม
สมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพ
ที่เป็นประโยชน์ในดิน  

มูลสตัว์และวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรหายากและ 
มีราคาแพง และอาจปนเปื้อนสารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย 

5.98 ไถกลบพืชตระกูลถั่ว เศษซากพืช และวัชพืชลงดิน 5.98 98.50 1.50 

4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่
มาตรฐานก าหนด 

- 0 - 0 100 0 

4.3 ใช้สิ่งทีไ่ด้จากการเตรียมทางชีว
พลวัต/หินบด/ปุย๋คอก/หรือวัสดจุากพืช
และสตัว์ตามที่มาตรฐานก าหนด 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกบักรมวิชาการ
เกษตร 

0.75 ท าปุ๋ยหมักใช้เอง 0.75 100 0 

4.4 มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

- 0 - 0 100 0 

4.5 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืช
ภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้อง
มีการจ ากดัและควบคุมพื้นที่ในการเผา
ท าลาย  

เผาท าลายกิ่งไม้และวัชพืชในแปลงปลูก 0.54 จัดท าเตาเผาถ่านและสกัดน้ าส้มควันไม้ 0.38 95.49 4.51 

น าวัชพืชไปท าปุ๋ยหมักหรือคลุมแปลง 0.16 

4.6 มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่
แนวทางเกษตรผสมผสาน 

- 0 - 0 100 0 

4.7 มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย
ในการผลติพืชอินทรีย ์

ใช้มูลสัตว์ที่ยังไม่หมักหรือย่อยสลายไมส่มบรูณ ์ 6.1 หมักปุ๋ยให้ย่อยสลายอย่างสมบรูณก์่อนน ามาใช้
ทุกครั้ง                    

6.1 96.49 3.51 

4.8 มีความหลากหลายของสิ่งมีชวีิตที่มี
ประโยชน์ในดิน  

ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 1.13  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้   1.13 100 0 



54 
 

4.9 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดนิ ไมม่ีความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชนข์องค่าวิเคราะห์ดนิ 1.24  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ    1.24 100 0 
 

 

เฉลี่ย  1.75  1.57 98.94 1.06 
ข้อก าหนดที่ 5 : การจัดการศัตรูพืช       

5.1 มีมาตรการและ/หรือการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมลด็พันธ์ุหรือ
ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด 

ไม่มมีาตรการและการป้องกันก าจัดศตัรูพืชที่ติดมากับ
เมลด็พันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ ์

7.52 ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธ์ุหรือ
ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุแ์บบผสมผสาน 

7.52 99.25 0.75 
 
 
 

5.2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกัน
ก าจัด  โรคพืชตลอดการผลติ สอดคล้อง
ตามที่มาตรฐานก าหนด 

ไม่มมีาตรการและการป้องกันก าจัดโรคพืช 3.38 ป้องกันก าจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 3.38 96.49 3.51 

5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกัน
ก าจัดแมลงและสัตว์ศตัรูพืชตลอดการ
ผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

ไม่มมีาตรการและการป้องกันก าจดัแมลงและสตัว์ศัตรูพืช 4.51 ป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 4.51 94.74 5.26 

5.4 มีมาตรการและ/หรือการป้องกัน
ก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้อง
ตามทีม่าตรฐานก าหนด 

ไม่มมีาตรการและการป้องกันวัชพืช 3.01 ใช้เครื่องตัดหญ้าหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มหญ้า 3.01 89.54 10.46 

5.5 มีการใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากท่ี
มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับ
จากหน่วยรับรอง 

ใช้สารที่มาตรฐานไม่อนุญาตให้ใช้ 0.38 ใช้พืชสมุนไพรและสารที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ 0.38 99.62 0.38 
 
 
 

5.6 มีสถานท่ีจัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบยีบ 

- 0 - 0 100 0 

5.7 มีมาตรการและการปฏิบัติทีไ่ม่
ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์จาก
การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

- 0 - 0 100 0 
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การเกษตรภายในฟาร์มและหรือจาก
ภายนอกฟาร์ม 
5.8 มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรู
ธรรมชาติ และ/หรือจดัหาแหล่งที่อยู่
อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาต ิ

- 0 - 0 100 0 

เฉลี่ย  2.35  2.35 97.46 2.55 
ข้อก าหนดที่ 6 : การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

       

6.1 ผู้ปฏบิัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการจดัการเก็บเกี่ยว และปฏบิัติได้
อย่างถูกต้องตามหลักการเกษตรอนิทรีย ์

ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 4.14 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้ 4.14 99.25 0.75 
ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายไม่ถูกสุขลักษณะ 0.75 อบรมและชี้แจงให้ความรู้แกผู่้ปฏบิัติงาน  3.01 

6.2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูก
สุขลักษณะ ไม่มีความเสีย่งต่อการปนเปื้อน
และพาหะน าโรค 

อยู่ใกล้แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปือ้น เช่น สุขา 
 ร่องระบายน้ า และที่จอดรถยนต ์

5.26 ย้ายสถานท่ีปฏิบัติงานหลังการเกบ็เกี่ยว 3.38 94.74 5.26 
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้สามารถป้องกัน 
การปนเปื้อนได ้   

1.88 

6.3 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับ
ผลิตผลพืชอินทรีย์ และมีการช้ีบ่งอย่าง
ชัดเจน 

ไม่แสดงการช้ีบ่งเพื่อแบ่งแยกผลิตผลพืชอินทรีย์กับ
ผลิตผลพืชทั่วไป 

3.38 ท าป้ายชี้บ่งแบ่งแยกผลิตผลพืชอินทรีย์กับ
ผลิตผลพืชทั่วไป 

3.38 96.62 3.38 

6.4  ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืช
ทั่วไป หรือถ้าใช้ต้องมีการล้างท าความสะอาด
ก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์ 

ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกนั โดยไม่ล้างท า
ความสะอาด  

1.13 ล้างท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
หลังการใช้งานทุกครั้ง 
 

0.75 98.87 1.13 
 

 
 
 

 
6.5 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยวมาจากแหล่งที่ไมเ่สี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมี
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือ
มีการควบคุมคุณภาพน้ า 

ใช้น้ าจากบ่อหรือสระกักเก็บน้ า 5.26 หาแหล่งน้ าสะอาดทดแทน    4.51 94.74 5.26 
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6.6 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
เป็นสารจากธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่
มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ และ/หรือได้รับ 
การยอมรับจากหน่วยรับรอง 

- 0 - 0 100 0 

6.7 มีการท าความสะอาดเครื่องมอื วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ในกระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยว จดัการบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน และมีการช้ีบ่งอย่าง
ชัดเจน  

ไม่ลา้งท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลัง
การใช้งาน 

0.75 ล้างท าความสะอาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
หลังการใช้งานทุกครั้ง 
 

0.38 98.87 1.13 
 
 

 

6.8 วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขน
ย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสม และมี
การบ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์  

วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายช ารดุ 
ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.88 ซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งาน 1.88 98.12 1.88 
 
 
 

 
6.9 มีการจัดการของเสียจาก
กระบวนการหลังการ 
เก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

- 0 - 0 100 0 

เฉลี่ย  22.55  23.31 97.91 2.09 
ข้อก าหนดที่ 7 : การบรรจุหีบห่อ การ
เก็บรักษาและการขนส่ง 

      

7.1 สถานท่ีบรรจุหีบห่อผลติผลพชื
อินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อ 
การปนเปื้อนที่ท าให้สญูเสยีความเปน็
อินทรีย ์

เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีสตัว์เลีย้งหรือบคุคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าออกได ้

3.67 ปรับปรุงพื้นที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ และป้องกัน
สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ 

3.67 93.76 6.24 

7.2 มีการบรรจหุีบห่อผลิตผลพืชอนิทรีย์
ที่ไม่ปะปนกับผลติผลพืชทั่วไป 

บรรจุหีบห่อพืชอินทรีย์และพืชทั่วไปในเวลาเดียวกัน 
โดยไม่ชี้บ่งแยกพ้ืนท่ีผลติให้ชัดเจน 

0.75 แยกพ้ืนท่ีบรรจุหีบห่อพืชอินทรีย์และพืชทั่วไป
และท าป้ายชี้บ่ง 

0.38 97.37 2.63 

แยกเวลาบรรจุหีบห่อพืชอินทรีย์และพืชทั่วไป 0.37 
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7.3 ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไมเ่สีย่งต่อ
การปนเปื้อน 
ที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย ์

- 0 - 0 100 0 

7.4 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสีย่งต่อ
การปนเปื้อนท่ี 
ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย ์

ใช้ภาชนะบรรจุหีบห่อปะปนกับการผลิตพืชทั่วไป 1.88 ท าความสะอาดก่อนน ามาใช้บรรจผุลิตผล 
พืชอินทรีย์ทุกครั้ง   

1.88 89.91 10.09 

7.5 ควรเลือกวัสดหุรือบรรจุภณัฑ ์ท่ีย่อย
สลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้

- 0 - 0 100 0 

7.6 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผล
พืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่าง
ชัดเจน 

ไม่มีการชี้บ่งผลติผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 3.76 จัดท าป้ายช้ีบ่งและตรวจสอบการปฏบิัติงานทุกครั้ง   3.76 99.62 0.38 

7.7 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลพืชอนิทรีย์ 
ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ 

เป็นพื้นที่เปิดโล่งเสีย่งต่อการปนเปื้อน 4.89 จัดเก็บผลิตผลในตู้เย็นก่อนการขนส่ง 3.38 95.11 4.89 

7.8 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลพืชอนิทรีย์ 
มีพื้นท่ีเพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้
ดี และสามารถป้องกันจุลินทรีย์ แมลง
และสตัว์ศัตรูพาหะน าโรค 

มีพืน้ท่ีจ ากัด 1.13 จัดหาหรือขยายพื้นท่ีให้เพียงพอ    1.13 99.25 0.75 

7.9 มีการเก็บรักษาผลติผลพืชอินทรีย์
ไม่ให้ปะปนกับผลติผลพืชทั่วไป  

เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลติผลพืชทั่วไป  โดย
ไม่มีการชี้บ่ง 

0.75 แยกพ้ืนท่ีการเก็บรักษาผลติผลพืชอินทรีย์กับ
ผลิตผลพืชทั่วไป   

0.75 98.50 1.50 

7.10 มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้
ผลิตผลพืชอินทรีย์  ปนเปื้อนวัสดหุรือ
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และหรือสารที่ใช้
ในการป้องกันก าจัดแมลงและสัตวศ์ัตรู
พาหะน าโรคในโรงเก็บรักษา  

- 0 - 0 100 0 

7.11 มีการป้องกันก าจดัแมลงและสตัว์ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 0.75 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ 0.75 99.50 0.50 
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ศัตรูพาหะน าโรค ระหว่างการเกบ็รักษา
ผลติผลพืชอินทรีย์อยา่งเหมาะสม 

 

7.12  มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผล
พืชอินทรีย์ออกจากผลติผลพืชทั่วไปอย่าง
ชัดเจน 

ไม่มีการชี้บ่งผลติผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 3.76 จัดท าป้ายช้ีบ่งและตรวจสอบการปฏบิัติงานทุกครั้ง   3.76 98.87 1.13 

7.13 ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถ
ป้องกันความเสียหายของผลติผล และ
การสญูเสยีความเป็นอินทรีย ์

ใช้ภาชนะบรรจุในการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับ 
ผลิตผลพืชทั่วไป 

0.75 แยกใช้ภาชนะในการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับ 
ผลิตผลพืชทั่วไปท่ีมีสีแตกต่างกัน  

0.38 99.87 0.13 

7.14  พาหนะในการขนส่งสามารถ
ป้องกันความเสียหายของผลติผลและ
การสญูเสยีความเป็นอินทรีย ์

- 0 - 0 100 0 

7.15  มีการป้องกันความเสียหายของ
ผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์
ระหว่างการขนส่ง 

- 0 - 0 100 0 

เฉลี่ย  1.47  1.26 98.12 1.88 
ข้อก าหนดที่ 8 : การแสดงฉลากและ
การกล่าวอ้าง 

      

8.1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับ
การรับรองจริง 

ชนิดพืชที่ปลูกไม่ตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกตามความ
ต้องการของตลาด 

11.28 ยื่นค าขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อ 
หน่วยรับรอง  

11.28 88.72 11.28 

8.2 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพื่อ
การจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ไดร้บัการ
รับรองในแปลงปลูก 

ชนิดพืชที่จ าหน่ายไมต่รงกับชนิดพชืในใบรับรอง 6.39 ยื่นค าขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อ 
หน่วยรับรอง 

6.39 93.61 6.39 

8.3 ปริมาณผลติผลที่จ าหน่ายสอดคล้อง
กับปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว   

- 0 - 0 100 0 

8.4 ขนาดพื้นท่ีปลูกในใบรับรองเท่ากับ
พื้นที่เพาะปลูกจริง 

- 0 - 0 100 0 
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8.5 ช่ือหน่วยรับรองและรหสัรับรอง
ถูกต้องและชัดเจน 

ไม่ระบุชื่อหน่วยรับรองและหรือรหัสรับรอง 7.52 ระบุช่ือหน่วยรับรองและหรือรหสัรับรองให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 

7.52 92.48 7.52 

8.6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยเส้นผา่ศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 15 
มิลลเิมตร 

เครื่องหมายรับรองมีขนาดเล็กกว่าที่หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขก าหนด 

1.13 แก้ไขและปรับปรุงใหม้ีขนาดถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.13 98.87 1.13 

8.7 สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่หน่วยรับรองก าหนด 

- 0 - 0 100 0 
 

8.8 เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง 
และสดัส่วนตรงตามที่มาตรฐานก าหนด 

- 0 - 0 100 0 
 

8.9 แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับ
ชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง 

แสดงเครื่องหมายรับรองไมต่รงกบัชนิดพืชที่ได้รับ 
การรับรอง 

2.63 ยื่นค าขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรอง 2.63 97.37 2.63 

8.10 จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้อง
กับจ านวนบรรจภุัณฑ์ท่ีท าการผลติ 

- 0 - 0 100 0 
 

8.11 การแสดงฉลากต้องมรีายละเอยีดตามที่
มาตรฐานก าหนดไว ้ 

ไม่ระบุชื่อและที่อยูผู่้ผลิต 1.50 แก้ไขฉลากโดยระบุช่ือและที่อยู่ผูผ้ลติให้ครบถ้วน 1.50 98.50 1.50 
 

8.12 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลติผลจาก
การผลิตแบบอินทรีย ์

กล่าวอ้างว่าเป็นพืชปลอดภยัหรือพืชไร้สารพิษ 1.13 แก้ไขการกลา่วอ้างว่าเป็นพืชอินทรีย ์ 1.13 98.87 1.13 

เฉลี่ย  2.63  2.63 97.37 2.63 
ข้อก าหนดที่ 9 : การบันทึกข้อมลูการ
ผลิต 

      

9.1 มบีันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสาร
แสดงการผลติพืชอินทรีย์แยกจากการ
ผลิตพืชทั่วไปอยา่งชัดเจน 

ไม่มีบันทึกการผลิตและการปฏิบัตงิานภายในฟาร์ม 4.51 จัดท าบันทึกการผลิตและการปฏิบตัิงาน 
ภายในฟาร์ม 

4.51 81.58 18.42 

9.2 มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผัง
ฟาร์มที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ไม่ได้จัดท าประวัติการใช้พื้นที่และแผนผังฟารม์ 13.16 จัดท าประวตัิการใช้พื้นที่และแผนผังฟาร์มที่
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

13.16 86.84 13.16 
 

9.3 มีการจัดท าแผนการผลิตและจด
บันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มี
ข้อมูลส าคญัเกีย่วกับการผลติพืชอินทรีย์ 

ไม่มีบันทึกการผลิตและการปฏิบัตงิานภายในฟาร์ม 4.51 จัดท าบันทึกการผลิตและการปฏิบตัิงาน 
ภายในฟาร์ม 

4.51 81.58 18.42 
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ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
ทุกรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน  
9.4 มีบันทึกและ/หรือหลักฐาน
แหล่งที่มาของปัจจัยการผลติ การใช้
ปัจจัยการผลติ และวตัถุดิบที่น ามาแปร
สภาพเป็นปจัจัยการผลิต เช่น วัสดุ
การเกษตร 

ไม่มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหลง่ที่มาของ 
ปัจจัยการผลติและการใช้ปัจจัยการผลิต 

7.52 จัดท าบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของ
ปัจจัยการผลติและการใช้ปัจจัยการผลิต 

7.52 81.95 18.05 

9.5 มีบันทึกชนิดและปริมาณผลติผลที่
เก็บเกี่ยวได้ และการคัดแยกคุณภาพ
ผลิตผลพืชอินทรีย ์

ไม่มีบันทึกการเก็บเกี่ยวและการคดัแยกคุณภาพ
ผลิตผลพืชอินทรีย์ 

1.13 จัดท าบันทึกการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก
คุณภาพผลติผลพืชอินทรีย ์

1.13 90.23 9.78 

9.6 มีบันทึกและหลักฐานแสดงการ
จ าหนา่ยและ/หรือการขนส่งผลติผลพืช
อินทรีย ์

ไม่มีบันทึกบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่าย 0.15 จัดท าบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

0.15 93.46 6.54 
 
 
 
 

เฉลี่ย  5.16  5.16 85.94 14.06 
ข้อก าหนดที่ 10 : การทวนสอบ       

10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสาร
ที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต  

บันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารไม่สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

54.88 จัดท าบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถทวนสอบได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

54.88 45.12 54.88 

10.2 มีการจัด เก็บบันทึกและ/หรือ
เอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 
1 รอบการรับรอง  

บันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตสญูหาย 0.75 จัดท าบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตใหม ่ 0.75 99.25 0.75 

เฉลี่ย  27.82  27.82 72.19 27.82 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
 

43.83 
- หญิง 56.17 

2. อายุ (ปี)  
- 20 - 30  19.14 
- 31 - 40 58.02 
- มากกว่า 40  22.84 

3. ระดับการศึกษา  
- ปริญญาตรี 93.21 
- สูงกว่าปริญญาตรี 6.79 

4. ประสบการณ์การตรวจประเมิน (ปี)  
- 1 - 2  8.02 
- 3 - 4  32.10 
- 5 ขึ้นไป 59.88 

5. หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม  
- ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 95.06 
- ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  100 
- การเพ่ิมสมรรถนะผู้ตรวจประเมนิแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 91.98 
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ข้อก าหนดที่ 1 พ้ืนที่     
1.1 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
สารเคมี/โลหะหนัก 

การหาหลักฐานแสดงพ้ืนท่ีตั้งไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อ 
การปนเปื้อนจากพ้ืนท่ีข้างเคียง  

6.3 ตรวจสภาพพื้นที่ ที่ตั้งของพื้นที่ กิจกรรม การผลิต ประวัติการใช้พื้นที่ 
ประวัติการปลูกพืช ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาที่ปลูก ประวัติการใช้
สารเคมี การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ข้างเคียงและพื้นที่เกษตรอินทรีย์  

1.2 พื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพษิ ไม่มี
ความเสีย่งต่อการปนเปื้อน 

 0  

1.3 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าทว่มซ้ าซาก กรณีเกดิน้ าท่วมแปลงเนื่องจากภยัธรรมชาติ ซึ่งไมไ่ด้เกดิขึ้นเป็น
ประจ า ในแปลงท่ีมีอายุการรับรองหรือแปลงต่ออายุ แต่พื้นที่มี
ความเสีย่งต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักที่มากับน้ า 

1.37 กรณีพื้นที่เกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า
ซ้ าซาก และพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักที่มา
กับน้ า ต้องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและโลหะหนักในดิน น้ า พืช และ
พิจารณาระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้       
   1. เมื่อไม่พบสารเคมีและโลหะหนักในแปลงท่ีมีอายุการรับรอง ให้คงไว้
ซึ่งการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุ ให้ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองได้ 
โดยไม่ต้องมรีะยะปรับเปลี่ยน 
   2. เมื่อพบสารเคมเีกินค่าที่มาตรฐานก าหนดในแปลงที่มีอายุการรบัรอง
และหรือแปลงต่ออายุ ให้เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุก  
และ 18 เดือนส าหรับพืชยืนต้น 
   3. เมื่อตรวจพบโลหะหนักในแปลงที่มีอายุการรับรองหรือแปลงต่ออายุ 
เกินค่าที่มาตรฐานก าหนด ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง  
ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง   

1.4 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือ
ปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน 

มีการปลูกพืชในพื้นที่ไดร้ับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์คู่กับ
พื้นที่ระยะปรับเปลี่ยน แตไ่ม่แสดงการแบ่งแยกระบบการผลิตและ
การจัดการไม่ใหผ้ลผลิตระยะปรับเปลี่ยนปะปนกับผลผลิต 
พืชอินทรีย์ 

1.5 1. ตรวจพินิจขอบเขตพื้นท่ี สภาพพ้ืนท่ีปลูก ชนิดพืชที่ปลูก วิธีการจัดการ
แบ่งแยกพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยน เช่น การปลูกพืชต่าง
ชนิด ต่างสายพันธุ์ หรือปลูกพืชชนิดเดียวกันแบบเหลื่อมเวลา มีเขตแดน
และป้ายช้ีบ่งแบ่งแยกพ้ืนท่ีผลิตพชือินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลีย่น 
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

2. ตรวจบันทึกประวตัิการใช้พื้นที่ การผลิต มาตรการ วิธีการและแผนผังการ
แบ่งแยกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์กับพืชระยะปรับเปลี่ยน 
3. เก็บตัวอย่างดิน น้ า และหรือผลผลิตตรวจวิเคราะห์สารเคมี กรณีมีความเสี่ยงจาก
ระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี 
4. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏบิัติงาน
เกี่ยวกับการจดัการพื้นที่ผลิตพืชอนิทรีย ์

1.5 พื้นทีท่ี่ท าเกษตรอินทรียไ์ม่เปลี่ยน
กลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคม ี

เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดมดและปลวกบรเิวณที่อยู่
อาศัยซึ่งใกล้กับพ้ืนท่ีปลูก หรือพ่นสารเคมีเพื่อขับไล่มดที่เกาะอยู่
ตามล าต้นก่อนการเก็บเกี่ยวไม้ผลอินทรีย์ 

1.1 1. กรณีใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดมดและปลวกในบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่ง
อยู่ใกล้พื้นท่ีปลูก  
    1) สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานถึงมาตรการ
และการป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูก หากพบการปนเปื้อนของสารเคมีใน
พื้นที่ปลูก ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง 
ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง  และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 
    2) เก็บตัวอย่างดิน น้ า พืชตรวจวิเคราะห์สารเคมี หากพบการปนเปื้อนของ
สารเคมีในพื้นที่ปลูก ให้ยกเลิกการรับรอง และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 
2. กรณีพ่นสารเคมเีพื่อขับไล่มดกอ่นการเก็บเกี่ยวไมผ้ลอินทรีย์ 
 ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้
ยกเลิกค าขอการรับรอง  และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 

1.6 แหล่งน้ าท่ีใช้ไม่มคีวามเสี่ยงตอ่การ
ปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดการสญูเสียความเป็น
อินทรีย์ 

เกษตรกรใช้น้ าจากคลองชลประทาน 4.1 แหล่งน้ าท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น น้ าคลอง น้ าชลประทาน ต้อง
ผ่านการบ าบดั และมีบ่อพัก และต้องตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกค้าง และ
หรือโลหะหนัก ก่อนน าน้ ามาใช้ในพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์  
   1. เมื่อไม่พบสารเคมี และหรือโลหะหนักในแหล่งน้ าของแปลงใหม่  แปลงต่ออายุ 
และแปลงระยะปรับเปลี่ยน ถือว่าน้ ามีคุณภาพตามทีม่าตรฐานก าหนด   
   2. เมื่อพบสารเคมี ในแหล่งน้ าของแปลงใหม่ แปลงต่ออายุ และแปลง
ระยะปรับเปลี่ยน ต้องแก้ไขโดยหาแหล่งน้ าใหม่หรือปรับปรุงสภาพน้ าไม่ให้ 

1.7 แหล่งน้ าท่ีใช้ไม่มคีวามเสี่ยงตอ่การ
ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และมีมาตรการ

เกษตรกรใช้น้ าในสระน้ าหรือน้ าลา้งผลผลิตรดพืชผัก 
กินใบโดยตรง 

4.6 1. ตรวจพินิจมาตรการและการปฏิบตัปิ้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เช่น  
การเลือกใช้ระบบน้ าหยดหรือให้ตามร่องเพื่อไม่ให้น้ าสมัผสักับใบพืชที่บริโภคสด 



64 
 

ตารางท่ี 5 ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย ์ ไม่เลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ าหรือเลี้ยงสัตว์ในแหล่งน้ า และเก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ หากเกินค่าที่มาตรฐานก าหนด ต้องเปลี่ยนไปใช้แหล่งน้ าอื่นที่ไม่เสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจมาตรการป้องกันและการปฏิบัติป้องกัน
ก าจัดเช้ือจุลินทรยี์ในแหล่งน้ า 

เฉลี่ย  2.71  
ข้อก าหนดที่ 2  การวางแผนการจัดการ    

2.1 มีมาตรการและการปฏบิัติป้องกันการ
ปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน น้ า อากาศ และ
เครื่องมือทางการเกษตร) 

เกษตรกรไมไ่ด้จดัท าหรือไม่ดูแลแนวกันชนให้มีประสิทธิภาพ 
ป้องกันมลพิษหรือการปนเปื้อนของสารเคมจีากพ้ืนท่ีเกษตรเคม ี
ที่อยู่ข้างเคียง 
 

3.5 1. กรณีแปลงใหม่ แปลงต่ออายุ และแปลงระยะปรับเปลี่ยน ต้องจัดท า 
แนวกันชนให้มีประสิทธิภาพก่อน โดยในระยะแรกอาจกั้นซาแลนร่วมกับ
การปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นแนวกันชน เช่น กล้วย ไผ่ หรือหญ้าเนเปียร์ 
จนกว่าพืชที่ปลูกจะมีความหนาแน่นป้องกันมลพิษและการปนเปื้อนของ
สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. กรณีแปลงท่ีมีอายุการรับรอง ให้พักใช้ใบรับรองและปลูกพืชแนวกันชน
เสรมิ จนกว่าแนวกันชนจะมีความหนาแน่นป้องกันมลพิษและการปนเปื้อน
ของสารเคมไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือก
ฤดูกาลผลิตและใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

ไม่พบบันทึก หลักฐาน และเอกสารการวางแผนระบบการผลิตพืช 
หรือมีการผลติที่ไมต่รงกับแผนการผลิตที่ก าหนด 

3.79 1. ตรวจพินิจชนิดและพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่และสภาพ
ภูมิอากาศ หากมีการผลิตพืชนอกฤดู ต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม เช่น 
การสร้างโรงเรือน การพรางแสง การควบคุมอณุหภมูิในโรงเรือน 
2. ตรวจแผนผังพื้นที่ปลูก บันทึก หลกัฐาน และเอกสารการวางแผนการผลติพืช 
การจัดการระบบผลิตพืช การเลือกฤดกูาลผลิต ระยะเวลาปลูก และการดูแลรักษา
พืชทีป่ลูกตลอดกระบวนการผลติ หากพบว่ามีการผลิตทีไ่ม่ตรงกับแผนการผลิตที่
ก าหนดให้แก้ไขให้ตรงกับการผลติจรงิ หรือยื่นขอขยายขอบข่ายชนิดพืชที่ปลูก 

2.3 มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ไม่พบบันทึก หลักฐานการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1.27 ตรวจแผนผังพื้นที่ปลูก บันทึก หลักฐาน และเอกสารการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หากพบว่าไม่มีแผนการอนุรักษ์ 
ก าหนดให้มีการวางแผน 
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2.4 มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตาม
ความเหมาะสม 

เกษตรกรที่อยู่นอกเขตเทศบาลมักทิ้งขยะจากครัวเรือนในพ้ืนท่ีปลูก
โดยไม่มภีาชนะรองรับหรือไม่มีหลมุทิ้งขยะ 

1.61 1. ตรวจพินิจการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การน าเศษอาหารใน
ครัวเรือน เศษพืชผัก หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปหมักเป็นปุ๋ย ใช้คลุมดิน 
หรือน าไปเป็นอาหารสัตว์ กรณีไม่มหีน่วยงานรับผิดชอบในการก าจัดขยะ ให้
จัดท าพื้นที่ก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ขุดหลุมฝังกลบ เผาในหลุมหรือเตาเผา 
2. สัมภาษณ์ ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารมาตรการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 
ของเสีย และมลพิษ เช่น การคดัแยกขยะแตล่ะประเภทก่อนท้ิง   

2.5 มีป้ายแสดงว่าเป็นพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกรไมเ่ห็นความส าคญัในการชี้บ่ง 0.87 ช้ีแจงให้เกษตรกรทราบถึงความจ าเป็นในการจัดท าป้ายชี้บ่ง เพื่อป้องกัน
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น และตรวจพินิจป้ายชี้บ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนท่ีท าให้สญูเสยีความเป็นอินทรีย์ 

เฉลี่ย  2.21  

ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ ์

   

3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มี
การดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  

ไม่มีหลักฐานแสดงแหล่งท่ีมา ใบรบัรองหรือผลวิเคราะห์ปลอด 
การดัดแปรพันธุกรรม 

1.2 1. ตรวจพินิจเมล็ดพันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ และวิธีการผลิตเมลด็พันธ์ุ
หรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง  
 
 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ ใบรบัรอง
อินทรีย์หรือหนังสือรับรอง หรือผลวิเคราะห์ที่แสดงว่าเมล็ดพันธ์ุและส่วนท่ี
ใช้ขยายพันธุ์ ต้องไม่มาจากการดดัแปรพันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสี  
   1) พืชที่อยู่ในขอบข่ายเฝ้าระวังเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรม ต้องเก็บตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์การดัดแปรพันธุกรรม หรือต้องมีใบรับรองพืชอินทรีย์หรือ
หนังสือรับรองปลอดการดัดแปรพันธุกรรมจากบริษัทผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 

2) กรณีปลูกพืชหลายชนิด แต่ไม่ประสงค์จะยื่นขอการรับรองพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายเฝ้าระวังเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นกระท าไม่ได้ 
จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์การดัดแปรพันธุกรรม และหากผลการ
วิเคราะห์พบว่าเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรม ต้องก าจัดออกจากพื้นที่ปลูกพืช
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อินทรีย์ ต้องก าจัดออกจากพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ หากพบว่าเป็นพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) แล้วไม่ก าจัดพืชชนิดนั้นออกจากแปลงปลูก
พืชอินทรีย์ ต้องยกเลิกค าขอแปลงใหม่หรือแปลงต่ออายุ หรือยกเลิกการ
รับรองแปลงท่ีมีอายุการรับรอง 

3.2 มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/
ส่วนที่ ใช้ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อน
น ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ ใช้
ขยายพันธุ์ท่ีไม่คลุกสารเคมี 

เกษตรกรล้างสารเคมีออกจากเมลด็พันธ์ุและเทน้ าล้างในพื้นที่ปลูก  0.53 สัมภาษณ์ ตรวจพินิจ ตรวจบันทึก วิธีการก าจัดสารเคมีที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน ามาปลูกอย่างเหมาะสม เช่น ลา้งสารเคมี
ออกจากเมลด็พันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ท่ีมาจากระบบการผลติทัว่ไปซึ่งมี
การคลุกสารเคมี และก าจัดน้ าที่ใช้ล้างเมลด็พันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ลง
ท่อระบายน้ าทิ้งหรือเทท้ิงภายนอกพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย์ หากเทน้ าลา้ง
สารเคมีในพ้ืนท่ีปลูก ให้เข้าสู่ระยะการปรับเปลี่ยนใหม ่

3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์มา
จากระบบการผลิตพืชอินทรีย์  

พบการใช้เมล็ดพันธ์ุทีผ่ลติจากระบบเกษตรเคมีในการผลติพืชงอก
หรือพืชต้นอ่อน 

1.89 กรณีการผลิตพืชงอก เช่น ถั่วงอก หรือพืชต้นอ่อน เช่น ต้นอ่อนขา้วสาล ี 
ต้นอ่อนทานตะวนั หรือตน้อ่อนผักบุง้ เมลด็พันธุ์ต้องมาจากแหล่งผลิตพชื
อินทรีย์และต้องมีใบรับรองแหล่งผลติพืชอินทรยี ์

เฉลี่ย  1.21  

ข้อก าหนดที่ 4 : การจัดการและการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

  - 

4.1 มีการรักษาหรือเพิม่ความอุดมสมบรูณ์
ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพท่ีเป็น
ประโยชน์ในดิน  

 0 - 

4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่
มาตรฐานก าหนด 

เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทีไ่มไ่ด้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 6.47 1. สัมภาษณ์ ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ การผลิตและการใช้วัสดุ สารปรับปรุง
บ ารุงดิน หรือจุลินทรีย์ ตามรายการในภาคผนวก และหรือสารอื่นที่
นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้  
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของวัสดุที่น ามาผลิตปุ๋ย 
จุลินทรีย์ วัสดุและสารที่ใช้ในการปรับปรุงดิน ตามรายการในภาคผนวกที่ 1 
หรือหลักฐาน และเอกสารอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่นอกเหนือ จากที่มาตรฐาน
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม1-2552) ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ก าหนด หากใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่ผลิตเป็นการค้า ต้องได้รับอนุญาต
ผลิตเพื่อการค้าและขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปัจจัย
การผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร 

4.3 ใช้สิ่งทีไ่ด้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/
หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสตัว์
ตามที่มาตรฐานก าหนด 

 0 - 

4.4 มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิ 

 0 - 

4.5 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายใน
แปลง ยกเว้นในกรณีทีม่ีการระบาดของโรค
หรือแมลงศตัรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัดและ
ควบคุมพื้นที่ในการเผาท าลาย  

 0 - 

4.6 มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทาง
เกษตรผสมผสาน 

 0 - 

4.7 มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใน
การผลิตพืชอินทรีย ์

 0 - 

4.8 มีความหลากหลายของสิ่งมีชวีิตที่มี
ประโยชน์ในดิน  

 
0 - 

4.9 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดนิ  0.45 - 

เฉลี่ย  0.72  
ข้อก าหนดที่ 5 : การจัดการศัตรูพืช    

5.1 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชทีต่ิดมากับเมล็ดพันธ์ุหรือสว่นท่ีใช้
ขยายพันธุ์สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

 0 - 
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ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

5.2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด  
โรคพืชตลอดการผลติ สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด 

 0 - 

5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด
แมลงและสัตว์ศตัรูพืชตลอดการผลิต 
สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

เกษตรกรใช้สารชีวภณัฑ์ที่ไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 4.32 1. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มาของสารชีวภัณฑ์ ต้องเป็นไป
ตามรายการในภาคผนวก หรือหลักฐาน และเอกสารอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่
นอกเหนือ จากที่มาตรฐานก าหนด หากใช้สารชีวภัณฑ์ที่ผลิตเป็นการค้า ต้อง
ได้รับอนุญาตผลิตเพื่อการค้าและขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) และขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืช
อินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร 

5.4 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด
วัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด 

 1.15 - 

5.5 มีการใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากท่ี
มาตรฐานก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
หน่วยรับรอง 

เกษตรกรใช้สารที่ไม่อยู่ในรายชื่อสารที่มาตรฐานก าหนด 2.47 ให้เกษตรกรหยุดการใช้สารทีไ่ม่อยู่ในรายชื่อสารทีม่าตรฐานก าหนด และ
หากเป็นสารเคมีหรือสารที่ท าให้สญูเสยีความเป็นอินทรีย์ ต้องเข้าสูร่ะยะ
ปรับเปลีย่นใหม ่

5.6 มีสถานท่ีจัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบยีบ 

 0 - 

5.7 มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิด
การสูญเสียความเป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรภายในฟาร์ม
และหรือจากภายนอกฟาร์ม 

 0 - 

5.8 มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
และ/หรือจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรู
ธรรมชาต ิ

 0 - 

เฉลี่ย  0.99  
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ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

ข้อก าหนดที่ 6 : การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

   

6.1 ผู้ปฏบิัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการจดัการเก็บเกี่ยว และปฏบิัติได้อยา่ง
ถูกต้องตามหลักการเกษตรอินทรยี์ 

 0 - 

6.2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูก
สุขลักษณะ ไม่มีความเสีย่งต่อการปนเปื้อนและ
พาหะน าโรค 

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบตัิ
ตามหลักหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัทิี่ดี (GHP,GMP) 

2.31 1. ตรวจบันทึก และหลักฐานการจัดฝึกอบรมหรือช้ีแจงให้ความรู้กบั
ผู้ปฏิบัติงาน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 

6.3 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับ
ผลิตผลพืชอินทรีย์ และมีการช้ีบ่งอย่าง
ชัดเจน 

 0 - 

6.4  ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืชอินทรียร์่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือ
ถ้าใช้ต้องมีการล้างท าความสะอาดก่อนน าไปใช้
กับผลิตผลพืชอินทรีย ์

 0 - 

6.5 น้ าท่ีใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
มาจากแหล่งทีไ่ม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หาก
มีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคมุคณุภาพน้ า 

ใช้น้ าประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน สระน้ าหรือน้ าบาดาลล้าง 
ท าความสะอาดผลผลิต 

5.1 1. ตรวจพินิจแหล่งน้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว หากน้ ามีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก และ
จุลินทรีย์ เช่น เปลี่ยนแหล่งน้ าท่ีไมเ่สี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือท าการบ าบัด
น้ าก่อนน ามาใช้ล้างท าความสะอาดผลผลิต โดยการกรองน้ า การพักน้ า 
หรือเติมสารคลอรีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า   
2. เก็บตัวอย่างน้ าตรวจวเิคราะห์ กรณีสงสยัว่าน้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนให้ 

6.6 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็น
สารจากธรรมชาติและ/หรือเป็นสารทีม่าตรฐาน
อนุญาตให้ใช้ และ/หรือได้รับ 
การยอมรับจากหน่วยรับรอง 

 0 - 

6.7 มีการท าความสะอาดเครื่องมอื วัสดุ  0 - 
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อุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ในกระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยว จดัการบ ารุงรักษาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน และมีการช้ีบ่งอย่างชัดเจน  
6.8 วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย
ผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสม และมีการ
บ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์  

 

0 - 

6.9 มีการจัดการของเสียจากกระบวนการ
หลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกไม่มีท่อหรือระบบระบายน้ าทิ้ง 2.01 ตรวจพินิจการน าน้ าท่ีใช้ล้างท าความสะอาดผลผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ 
เช่น น าไปรดไม้ยืนต้น หรือการจัดการป้องกันน้ าเสีย เช่น การจัดท าท่อ
ระบายน้ าทิ้งออกจากพ้ืนท่ีปลูก หรือจัดท าบ่อน้ าทิ้งในพื้นที่ปลูก 

เฉลี่ย  1.05  
ข้อก าหนดที่ 7 : การบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่ง 

   

7.1 สถานท่ีบรรจุหีบห่อผลติผลพชือินทรีย์ 
ไม่เสี่ยงต่อ 
การปนเปื้อนที่ท าให้สญูเสยีความเปน็อินทรีย ์

 0 - 

7.2 มีการบรรจหุีบห่อผลิตผลพืชอนิทรีย์ที่
ไม่ปะปนกับผลติผลพืชทั่วไป 

 0 - 

7.3 ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไมเ่สีย่งต่อการ
ปนเปื้อน 
ที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย ์

 0 - 

7.4 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสีย่งต่อการ
ปนเปื้อนที ่
ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย ์

 0 - 

7.5 ควรเลือกวัสดหุรือบรรจุภณัฑ ์ท่ีย่อย
สลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 0 - 
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หรือเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได ้
7.6 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืช
อินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่ วไปอย่าง
ชัดเจน 

 0 - 

7.7 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลพืชอนิทรีย์ ไม่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็น
อินทรีย์ 

 0 - 

7.8 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลพืชอนิทรีย์ มี
พื้นที่เพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี 
และสามารถป้องกันจลุินทรีย์ แมลงและสัตว์
ศัตรูพาหะน าโรค 

 0 - 

7.9 มีการเก็บรักษาผลติผลพืชอินทรีย์ไม่ให้
ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป  

 0 - 

7.10 มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลติผล
พืชอินทรีย์  ปนเปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่
อนุญาตให้ใช้ และหรือสารที่ใช้ในการ
ป้องกันก าจัดแมลงและสตัว์ศัตรูพาหะน า
โรคในโรงเกบ็รักษา  

 0 - 

7.11 มีการป้องกันก าจดัแมลงและสตัว์ศัตรู
พาหะน าโรค ระหวา่งการเก็บรักษาผลิตผลพืช
อินทรีย์อยา่งเหมาะสม 

 0 - 

7.12  มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืช
อินทรีย ์
ออกจากผลติผลพืชทั่วไปอยา่งชัดเจน 

 0 - 
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7.13 ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถ
ป้องกันความเสียหายของผลติผล และการ
สูญเสียความเป็นอินทรีย ์

 0 - 

7.14  พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกัน
ความเสยีหายของผลิตผลและการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย ์

 0 - 

7.15  มีการป้องกันความเสียหายของ
ผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์
ระหว่างการขนส่ง 

 0 - 

7.16 มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืช
อินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

 0 - 

เฉลี่ย  0  
ข้อก าหนดที่ 8 : การแสดงฉลากและการ
กล่าวอ้าง 

   

8.1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการ
รับรองจริง 

เกษตรกรเปลีย่นหรือเพิม่ชนิดพืชที่ปลูกโดยไม่แจ้งให้กรมวิชาการ
เกษตรทราบ 

  6.29 แจ้งให้เกษตรกรยื่นค าขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรอง 
และด าเนินการตรวจรับรองเพื่อเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชในใบรับรอง 

8.2 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพื่อการ
จ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองใน
แปลงปลูก 

ไม่มรีายชื่อพืชบางชนิดในใบรับรอง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนหรือ
เพิ่มชนิดพืชที่ปลูกโดยไม่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ 

6.8 แจ้งให้เกษตรกรยื่นค าขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อหน่วยรับรอง 
 

8.3 ปริมาณผลติผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับ
ปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว   

 0 - 

8.4 ขนาดพื้นท่ีปลูกในใบรับรองเท่ากับพ้ืนท่ี
เพาะปลูกจริง 

 0 - 

8.5 ช่ือหน่วยรับรองและรหสัรับรองถูกต้อง
และชัดเจน 

 0 - 
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ข้อก าหนด ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการตรวจประเมิน ร้อยละ แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

8.6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยเส้นผา่ศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 15 
มิลลเิมตร 

ขนาดเครื่องหมายรับรองเล็กกว่าที่มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (RE-7) ก าหนด 

3.7 1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขขนาดเครื่องหมายรับรองให้
เป็นไปตามความเหมาะสม โดยเสน้ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  
2. กรณีแปลงท่ีมีอายุการรับรอง  แจ้งให้เกษตรกรยื่นหนังสือผ่อนผนัขอใช้
เครื่องหมายรับรองจนกว่าจะหมด พร้อมส่งแบบแก้ไขเครื่องหมายรบัรองที่
ถูกต้อง โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ให้กับหน่วยรับรอง
ภายในระยะเวลา 60 วัน 

8.7 สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่หน่วยรับรองก าหนด 

 0 - 

8.8 เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง 
และสดัส่วนตรงตามที่มาตรฐานก าหนด 

 0 - 

8.9 แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับ
ชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง 

 0 - 

8.10 จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับ
จ านวนบรรจภุัณฑ์ท่ีท าการผลิต 

 0 - 

8.11 การแสดงฉลากต้องมรีายละเอยีดตามที่
มาตรฐานก าหนดไว ้ดังนี ้ 
8.11.1 มีช่ือผลิตผล 
8.11.2 มีช่ือและทีอ่ยูข่องผู้ผลิต 
8.11.3 มีค าแนะน าการเก็บรักษา (ถ้ามี) 
8.11.4 มีปริมาณน้ าหนักสุทธิ (ถ้ามี) 
8.11.5 มีชื่อประเทศผู้ผลิต (กรณสี่งออก) 

 0 - 

8.12 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลติผลจากการ
ผลิตแบบอินทรีย ์

   

เฉลี่ย  1.40  
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ข้อก าหนดที่ 9 : การบันทึกข้อมลูการผลิต    

9.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสาร
แสดงการผลติพืชอินทรีย์แยกจากการผลิต
พืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

 0 - 

9.2 มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์ม
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 0 - 

9.3 มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึก
การปฏิบัติงานภายในฟารม์ที่มีข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับการผลติพืชอินทรีย์ ไดแ้ก่ การปลูก 
การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศตัรูพืชและ
การเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

 0 - 

9.4 มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มา
ของปัจจัยการผลิต การใช้ปัจจยัการผลิต 
และวัตถุดบิท่ีน ามาแปรสภาพเป็นปัจจัยการ
ผลิต เช่น วัสดุการเกษตร 

 0 - 

9.5 มีบันทึกชนิดและปริมาณผลติผลที่เก็บ
เกี่ยวได้ และการคัดแยกคณุภาพผลิตผลพืช
อินทรีย ์

 0 - 

9.6 มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่าย
และ/หรือการขนสง่ผลติผลพืชอินทรีย ์

 0 - 

เฉลี่ย  0  
ข้อก าหนดที่ 10 : การทวนสอบ    

10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่
สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต  

บันทึก หลักฐาน และเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปจัจุบัน และมี 
การสญูหาย เกษตรกรต้องใช้เวลาแก้ไข เพ่ือให้มีบันทึก หลักฐาน 

24.3 1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือ
เอกสารทีส่ามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลติ ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน 
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เอกสารสามารถครบถ้วนและสามารถทวนสอบได้ นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  
2. กรณีแปลงท่ีมีอายุการรับรอง  ให้พักใช้การรับรองและแจ้งให้เกษตรกร  
แก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบไดต้ลอดห่วงโซ่
การผลิต ภายในระยะเวลา 60 วัน 

10.2 มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสาร
การผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการ
รับรอง  

จัดเก็บบันทึก หลักฐาน และเอกสารไมค่รบถ้วน และมีการสูญหาย 
ท าให้เอกสารถูกเก็บน้อยกว่า 1 รอบการรับรอง 

1.45 1. กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ ต้องแก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือ
เอกสารทีส่ามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลติ ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน 
นับจากวันตรวจประเมินครั้งแรก  
2. กรณีแปลงท่ีมีอายุการรับรอง  ให้พักใช้การรับรองและแจ้งให้เกษตรกร  
แก้ไขบันทึกหลักฐาน และ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบไดต้ลอดห่วงโซ่
การผลิต ภายในระยะเวลา 60 วัน 

เฉลี่ย 
 

12.88  
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แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552 

  รับรองแปลงใหม่     ต่ออายุ      
 เพิ่ม  พื้นที่  ชนิดพืช      ลด  พื้นที่  ชนิดพืช 

  ระยะปรับเปลี่ยน  6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน  อ่ืนๆ................. 
 

1. ช่ือผู้ขอการรับรอง...........................................................................................................................................………………..…................ 
   เลขท่ี............หมู่ที่.................ต าบล.........................................อ าเภอ.......................................จังหวดั………………………………................ 
   รหัสไปรษณีย์ ................................................................... โทรศัพท์ .....................................................................................................  
2. ท่ีตั้งสถานท่ีผลิต เลขท่ี............หมู่ที่.................ต าบล.............................………..............อ าเภอ…………………..…………………….…………… 
   จังหวัด……………………………………… รหัสไปรษณีย์ .........………………......... โทรศัพท์ ............…………………………………….....……...........  
   พิกัดแปลง  …………………………………………………………………………………รหสัแปลง  ……………………………………………………….…………... 
3. เลขประจ าตัวประชาชน 
   หรือ เลขทะเบียนนติิบุคคล              
4. วันท่ียื่นขอการรับรอง …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
5. วันท่ีเริ่มปฏิบัตติามมาตรฐาน…………………………………. วันท่ีสิ้นสดุระยะปรับเปลี่ยน……………………….….…….(กรณีระยะปรับเปลีย่น) 
   วันท่ีรับรอง………………………………………….……… วันท่ีหมดอาย…ุ…………………………………รหสัรับรอง..……….………...….(กรณีต่ออายุ) 
6. กระบวนการผลิต    
       มีเฉพาะผลิตผลพืชอินทรีย์เท่าน้ัน    
       มีทั้งผลิตผลพืชอินทรีย์และทั่วไป วิธีการผลติ  ชนิดพืชที่ผลิตต่างกัน  เวลาการผลติตา่งกัน  อื่นๆ…………………….. 
7. ชนิดพืชที่ขอการรับรอง   พืชผัก  ไม้ผล  ผสมผสาน  อื่นๆ..............................................…..... พื้นที่รวม..………............ไร่  
 

ชนิดพืช 
ขนาดพื้นท่ี 

(ไร่) 
จ านวนต้น 

(เฉพาะไมผ้ล) 
จ านวนรอบ 
การผลิต/ป ี

ช่วงเวลาการผลิต 
(ระบุเดือน) 

วันท่ีคาดว่า 
จะเก็บเกี่ยว 

ปริมาณผลผลิตที ่
คาดว่าจะไดร้ับ (กก.) 

       
       

       
       
       
       

กรณีมีพืชมากกว่า 6 ชนิด โปรดท าเอกสารแนบเพิ่มเติม 
รายละเอียดเพิ่มเติม ................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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แบบก าหนดการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี ที่ออกตรวจ ข้อก าหนดที่ตรวจประเมิน รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน 

1 ........./................./.................    1. พื้นที ่
   2. การวางแผนการจัดการ 
   3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ ์
   4. การจดัการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   5. การจดัการศตัรูพืช 
   6. การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
   7. การบรรจุหีบหอ่ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
   8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
   9. การบนัทึกข้อมูลการผลิต 
   10. การทวนสอบ 

1.............................................. 
2.............................................. 
3.............................................. 
 
 
ลงช่ือ..................................... 

(....................................)   
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน) 

หน่วยงาน............................... 

2 ........./................./..................    1. พื้นที ่
   2. การวางแผนการจัดการ 
   3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
   4. การจดัการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   5. การจดัการศตัรูพืช 
   6. การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
   7. การบรรจุหีบหอ่ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
   8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
   9. การบนัทึกข้อมูลการผลิต 
   10. การทวนสอบ 

1.............................................. 
2.............................................. 
3.............................................. 
. 
 
ลงช่ือ..................................... 

(....................................)   
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน) 

หน่วยงาน............................... 

3 ........./................./..................    1. พื้นที ่
   2. การวางแผนการจัดการ 
   3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
   4. การจดัการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   5. การจดัการศตัรูพืช 
   6. การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
   7. การบรรจุหีบหอ่ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
   8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
   9. การบนัทึกข้อมูลการผลิต 
   10. การทวนสอบ 

1.............................................. 
2.............................................. 
3............................................... 
 
 
ลงช่ือ..................................... 

(....................................)   
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน) 

หน่วยงาน............................... 

หมายเหตุ : ตรวจรับรองแปลงใหม่ไดไ้ม่เกิน 3 ครั้ง 
    ตรวจต่ออายุไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง 
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ข้อก าหนดที่ 1 : พื้นที่ 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. พื้นที่ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี /     
โลหะหนัก 

หลัก  
      

2. พื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน 

หลัก  
      

3. พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก หลัก        

4. เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์
แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน 

หลัก  
      

5. พื้นที่ที่ท า เกษตรอินทรีย์ ไม่ เปลี่ ยนกลับไปท า
การเกษตรที่ใช้สารเคมี 

หลัก  
      

6.แหล่ งน้ าที่ ใ ช้ ไม่ มี ความเสี่ ยงต่ อการปนเปื้ อน           
ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก  
      

7.แหล่ งน้ าที่ ใ ช้ ไม่ มี ความเสี่ ยงต่ อการปนเปื้ อ น
เช้ือจุลินทรีย์และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจาก
เชื้อจุลินทรีย์ 

หลัก  
      

หมายเหตุ : หากพ้ืนท่ีและแหล่งน้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรยี์และหรือปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  
ต้องมีผลการวิเคราะห์ทีม่ีค่าไม่เกนิมาตรฐานก าหนด  

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดพื้นที่ 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
.
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ข้อก าหนดที่ 2 : การวางแผนการจัดการ 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่
ชัด เจน (ทางดิน น้ า  อากาศ และเครื่ องมือทาง 
การเกษตร) 

หลัก  

      

2. มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและ
ใช้พันธุ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

รอง  
      

3. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

รอง  
      

4. มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความ
เหมาะสม 

รอง  
      

5. มีป้ายแสดงว่าเป็นพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย์ ข้อแนะน า        

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการวางแผนการจดัการ 
ข้อก าหนดรอง   :   ถ้าตอบว่า ใช่   ไม่น้อยกวา่ 60 % ถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินข้อก าหนดการวางแผนการจัดการ 
ข้อแนะน า        :   ไม่ใช้เป็นเกณฑก์ารประเมนิ 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 3 : เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใชข้ยายพันธุ์ 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปร
พันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  

หลัก  
      

2. มีการก าจัดสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์/ส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ หรือใช้เมล็ด
พันธุ์/ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ท่ีไม่คลุกสารเคมี 

หลัก  

      

3. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใ ช้ขยายพันธุ์มาจากระบบ 
การผลิตพืชอินทรีย์  

หลัก  
     

 ไม่ใช้ 

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่ใช้ ในรายการตรวจประเมินข้อ 3 ถือว่าข้อก าหนดย่อยดังกล่าว ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดเมล็ดพันธ์ุและส่วนที่ใช้ขยายพันธุ ์
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 4 : การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
กิจกรรมทางชีวภาพท่ีเป็นประโยชน์ในดิน  

หลัก 
       

2. มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด หลัก        
3. ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ย
คอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามที่มาตรฐานก าหนด 

หลัก 
       

4.  มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติ เพื่อป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน หลัก 

        พื้นที่ไม่เสี่ยงต่อ 
การชะล้าง พังทลาย 
ของดิน 

5. ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นใน
กรณีที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้องมี
การจ ากัดและควบคุมพื้นที่ในการเผาท าลาย  

หลัก 
       

6. มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตร
ผสมผสาน 

ข้อแนะน า 
       

7. มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิต     
พืชอินทรีย์ 

ข้อแนะน า 
       

8. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน  ข้อแนะน า        

9. มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดนิ ข้อแนะน า        ไม่เคยวเิคราะห ์

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า พื้นที่ไม่เสีย่งต่อการชะล้าง พังทลายของดิน ในรายการตรวจประเมินข้อ 4 ถือว่าข้อก าหนดย่อยดังกลา่ว ผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือวา่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการจดัการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ข้อแนะน า        :   ไม่ใช้เป็นเกณฑก์ารประเมนิ 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี.้.................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 5 : การจัดการศัตรูพืช 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีมาตรการและ/หรอืการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สอดคล้องตามที่
มาตรฐานก าหนด 

หลัก 
       

2. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด  โรคพืชตลอด
การผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

หลัก 
       

 
3. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์
ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 

หลัก 
       

4. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอด
การผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

หลัก 
       

5. มีการใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

หลัก 
      

 ไม่ใช้ 

6. มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็น
ระเบียบ 

รอง 
 

       

7. มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
การเกษตรภายในฟาร์มและหรือจากภายนอกฟาร์ม 

รอง 
 

       

8. มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ และ/หรือ
จัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ 

รอง 
 

       

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่ใช้ ในรายการตรวจประเมินข้อ 5 ถือว่าข้อก าหนดย่อยดังกล่าว ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการจดัการศตัรูพืช 
ข้อก าหนดรอง   :   ถ้าตอบว่า ใช่  ไม่น้อยกวา่ 60 % ถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินข้อก าหนดการจดัการศตัรูพืช 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี.้.................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี.้.................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 6 : การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ
เก็บเกี่ยว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเกษตร
อินทรีย์ 

หลัก 
       

2. สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะน าโรค 

หลัก 
       

 
3. ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ 
และมีการช้ีบ่งอย่างชัดเจน 

หลัก 
       

4. ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล 
พืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือถ้าใช้ต้องมีการล้าง 
ท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย ์

หลัก 
       

5. น้ าท่ีใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่ง
ที่ ไม่ เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมี
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุม
คุณภาพน้ า 

หลัก 

      
 ไม่ล้างผลติผล 

6. สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากธรรมชาติ
และ/หรือเป็นสารที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ และ/หรือได้รับ 
การยอมรับจากหน่วยรับรอง 

หลัก 
      

 ไม่ใช้ 

7. มีการท าความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อน
น ามาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว จัดการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการช้ีบ่งอย่าง
ชัดเจน  

รอง 

       

8. วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืช
อินทรีย์มีความเหมาะสม และมีการบ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิด
การสูญเสียความเป็นอินทรีย์  

รอง 
       

9. มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการ 
เก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

รอง 
       

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไมล่้างผลติผล ในรายการตรวจประเมินข้อ 5 และ/หรือ ไม่ใช้ ในรายการตรวจประเมินข้อ 6 ถือว่า 
               ข้อก าหนดย่อยดังกล่าว ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินขอ้ก าหนดการเกบ็เกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว 
 ข้อก าหนดรอง   :   ถ้าตอบว่า ใช่  ไม่นอ้ยกว่า 60 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
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สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
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ข้อก าหนดที่ 7 : การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
การบรรจุหีบห่อ 
  มี   ไม่มี การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ 
หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่มี  ให้ข้ามไปตรวจประเมินหัวข้อ 
การเก็บรักษา 

 

       

1. สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อ 
การปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

 
2. มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับ
ผลิตผลพืชทั่วไป 

หลัก 
       

3. ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
ที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

4. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ 
ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

5. ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

รอง 
 

       

6. มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

หลัก 
       มีเฉพาะผลิตผล 

พืชอินทรีย์ 
การเก็บรักษา 
  มี   ไม่มี การเก็บรักษาผลผลิตพืชอินทรีย์ 
หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่มี  ให้ข้ามไปตรวจประเมิน   
หัวข้อ การขนส่ง 

 

       

7. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อ 
การปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

8. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพื้นที่เพียงพอ 
สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และสามารถป้องกันจุลินทรีย์ 
แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 

รอง 
       

9. มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับ
ผลิตผลพืชทั่วไป  

หลัก 
       

10. มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์  
ปนเปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และหรือสาร 
ที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
ในโรงเก็บรักษา  

หลัก 
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รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
11. มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์อย่างเหมาะสม 

รอง        

12. มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ 
ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

หลัก        มีเฉพาะผลิตผล 
พืชอินทรีย์ 

การขนส่ง 
 มี   ไม่ม ีการขนส่ง 
หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่มี ไมต่้องตรวจประเมิน 

 
       

13. ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความ
เสียหายของผลิตผล และการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

14. พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหาย
ของผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

หลัก 
       

15. มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและ 
การสูญเสียความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง 

หลัก 
       

16. มีการช้ีบ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ 
ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

หลัก 
        มีเฉพาะผลิตผล 

พืชอินทรีย์ 

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า มีเฉพาะผลิตผลพืชอินทรีย์ ในรายการตรวจประเมิน การบรรจุหีบห่อ ข้อ 6 การเก็บรักษา ข้อ 12 และ/หรือ 
               การขนส่ง ข้อ 16 ถือว่าข้อก าหนดย่อยดังกลา่ว ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบวา่ ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
ข้อก าหนดรอง  :  ถ้าตอบว่า ใช่  ไมน่้อยกว่า 60 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการบรรจุหบีห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 8 : การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ
ข้อก าหนด

ย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
 มี  ไม่มี การใช้ใบรับรอง  
 มี  ไม่มี การใช้เครื่องหมายรบัรอง  
 มี  ไม่มี การแสดงฉลาก 
 มี  ไม่มี การกล่าวอ้าง 
หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า ไม่มี ทั้งสามกรณีข้างต้น 
ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดที่ 8 

- 

-       

ใบรับรอง 
1. มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง หลัก 

       

2. ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพื่อการจ าหน่ายตรงกับ
ชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลงปลูก 

หลัก 
       

3. ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่
เก็บเกี่ยว   

หลัก        

4. ขนาดพื้นท่ีปลูกในใบรับรองเท่ากับพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริง หลัก        
เคร่ืองหมายรับรอง 
5. ช่ือหน่วยรับรองและรหัสรบัรองถูกต้องและชัดเจน 

หลัก 
       

6. ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดย
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร 

หลัก 
       

7. สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเง่ือนไขที่หน่วย
รับรองก าหนด 

หลัก 
       

8. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรง
ตามที่มาตรฐานก าหนด 

หลัก 
       

9. แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับชนิดพืชที่ได้รับ 
การรับรอง 

หลัก 
       

10 .  จ านวนเครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ สอดคล้องกับจ านวน 
บรรจุภัณฑ์ที่ท าการผลิต 

หลัก 
       

การแสดงฉลาก 
11. การแสดงฉลากต้องมี รายละเอียดตามที่มาตรฐาน 
ก าหนดไว ้ดังนี ้ 

หลัก 
       

11.1 มีช่ือผลิตผล          
11.2 มีช่ือและทีอ่ยูข่องผู้ผลิต         
11.3 มีค าแนะน าการเก็บรักษา (ถ้ามี)         
11.4 มีปริมาณน้ าหนักสุทธิ (ถ้ามี)         
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เกณฑ์การประเมิน 
 ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบวา่ ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
 สรุปผลการประเมิน 

ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ
ข้อก าหนด

ย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
11.5 มีชื่อประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก)  
หมายเหตุ  
- ถ้าตอบว่า ไม่ใช่ ในข้อ 11.1 และ/หรือ 11.2 ถือว่าไม่ผ่าน
การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง ต้องเสนอแนวทางการ
แก้ไข 
- ถ้าตอบว่า ไม่ใช่ ในข้อ 11.3 - 11.5 ถือว่าผ่านการแสดง
ฉลากและการกล่าวอ้าง 

 

       

การกล่าวอ้าง 
12. มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์  

หลัก 
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ข้อก าหนดที่ 9 : การบันทึกข้อมูลการผลิต 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิต 
พืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

หลัก 
       มีเฉพาะการผลติ

ผลิตผลอินทรีย ์
2. มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

หลัก 
       

3. มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ 
ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืช
และการเก็บเกี่ ยวทุกรอบการผลิตอย่ างต่อ เนื่อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

หลัก 

       

4. มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัย 
การผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่น ามา 
แปรสภาพเป็นปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุการเกษตร 

หลัก 
       

5. มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ และ
การคัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ 

หลัก 
       

6. มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือ 
การขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ 

หลัก 
       

หมายเหตุ : ถ้าตอบว่า มีเฉพาะการผลิตผลอินทรีย์ ในรายการตรวจประเมินข้อ 1 ถือว่าข้อก าหนดย่อยดังกล่าว  
 ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการบันทึกข้อมลูการผลิต 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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ข้อก าหนดที่ 10 : การทวนสอบ 

รายการตรวจประเมิน 
ระดับของ

ข้อก าหนดย่อย 

ผลการตรวจ
ประเมิน หมายเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวน
สอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต  

หลัก 
       

2. มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง  

หลัก 
       

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อก าหนดหลัก :  ถ้าตอบว่า ใช่  100 % ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินข้อก าหนดการทวนสอบ 
สรุปผลการประเมิน 
ครั้งท่ี 1    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 2    ผ่าน   ไม่ผ่าน  ต้องปรบัปรุงแก้ไข ดังนี้..................................................................................................................... 
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี.้.................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี 3    ผ่าน   ไม่ผ่าน  
  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….…….…………. 
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 แบบรายงานการตรวจประเมิน    แบบรายงานข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ………………………………………………..    
รหัสแปลง............................................................ 
รหัสรับรอง........................................................... 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………….………………………… 
(2) ………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………… 

คร้ังท่ี.....วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการตรวจประเมิน รายละเอียดข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ระยะเวลาการ 
แก้ไขแล้วเสร็จ 
(วัน/เดือน/ปี) 

 1. พ้ืนท่ี  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ์ 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 5. การจัดการศัตรูพืช  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 10. การทวนสอบ  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

             (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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บันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม  
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ  

....................................................... 
รหัสแปลง…………………….…………… 
รหัสรับรอง……………………………….. 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………………………… 
(2)……………………………………………… 
(3)…………………………………...………… 

คร้ังท่ี.....วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ  เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการแก้ไข รายละเอียดผลการแก้ไข 
 1. พ้ืนท่ี  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 

 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ ์

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 5. การจัดการศัตรูพืช  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 10. การทวนสอบ  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

      (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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 แบบรายงานการตรวจประเมิน    แบบรายงานข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ………………………………………………..    
รหัสแปลง............................................................ 
รหัสรับรอง........................................................... 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………….………………………… 
(2) ………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………… 

คร้ังท่ี......วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ  เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการตรวจประเมิน รายละเอียดข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ระยะเวลาการ 
แก้ไขแล้วเสร็จ 
(วัน/เดือน/ปี) 

 1. พ้ืนท่ี  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ์ 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 5. การจัดการศัตรูพืช  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 10. การทวนสอบ  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

             (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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บันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ  

....................................................... 
รหัสแปลง…………………….…………… 
รหัสรับรอง……………………………….. 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………………………… 
(2)……………………………………………… 
(3)…………………………………...………… 

คร้ังท่ี.....วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการแก้ไข รายละเอียดผลการแก้ไข 
 1. พ้ืนท่ี  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 

 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ ์

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 5. การจัดการศัตรูพืช  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 10. การทวนสอบ  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

      (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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  แบบรายงานการตรวจประเมิน    แบบรายงานข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ………………………………………………..    
รหัสแปลง............................................................ 
รหัสรับรอง........................................................... 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………….………………………… 
(2) ………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………… 

คร้ังท่ี.....วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการตรวจประเมิน รายละเอียดข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ระยะเวลาการ 
แก้ไขแล้วเสร็จ 
(วัน/เดือน/ปี) 

 1. พ้ืนท่ี  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ์ 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 5. การจัดการศัตรูพืช  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

 10. การทวนสอบ  ไม่พบข้อบกพร่อง  
 พบข้อบกพร่อง  

   

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

             (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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บันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ  

....................................................... 
รหัสแปลง…………………….…………… 
รหัสรับรอง……………………………….. 

ชื่อผู้ตรวจประเมิน 

(1)……………………………………………… 
(2)……………………………………………… 
(3)…………………………………...………… 

คร้ังท่ี.....วันที.่........./............../.............. 
  ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
  ตรวจต่ออายุการรับรอง 
  ตรวจ  เพ่ิม  พ้ืนที่  ชนิดพืช 
              ลด   พ้ืนที่  ชนิดพืช 

ข้อก าหนด ผลการแก้ไข รายละเอียดผลการแก้ไข 
 1. พ้ืนท่ี  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 

 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 2. การวางแผน 
การจัดการ 
 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 3. เมลด็พันธ์ุและส่วนท่ี 
ใช้ขยายพันธุ ์

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 4. การจัดการและ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน    

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 5. การจัดการศัตรูพืช  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 6. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 7. การบรรจุหีบห่อ  
การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 8. การแสดงฉลากและ 
การกล่าวอ้าง 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 9. การบันทึกข้อมูล 
การผลิต 

 แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

 10. การทวนสอบ  แก้ไขแล้ว มีประสิทธิภาพ 
 แก้ไขแล้ว ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 ไม่แก้ไข 

 

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ลงช่ือ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน 

      (.......................................................)                                              (.........................................................) 
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แบบสรุปการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 

ข้อก าหนด ผลการตรวจประเมิน เหตุผล 

1. พ้ืนท่ี     ผ่าน  
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
2. การวางแผนการจดัการ     ผ่าน  

    ไมผ่่าน 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

3. เมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธ์ุ     ผ่าน  
    ไมผ่่าน 
 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
4. การจัดการและการปรับปรุง 
   บ ารุงดิน 

    ผ่าน   
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

5. การจัดการศตัรูพืช     ผ่าน  
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการ 
    หลังการเก็บเกี่ยว 

    ผ่าน  
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
7. การบรรจุหบีห่อ การเก็บ 
   รักษาและการขนส่ง 
 

    ผ่าน  
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
8. การแสดงฉลากและ 
   การกล่าวอ้าง 

    ผ่าน  
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
9. การบันทึกข้อมูลการผลติ     ผ่าน  

    ไมผ่่าน 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

10. การทวนสอบ     ผ่าน    
    ไมผ่่าน 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

                                                                            ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  

                                                                                (.........................................................) 

                                                                             วันท่ี........./........................../............ 
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แบบบันทึกการเก็บตัวอยา่งดิน  น้ า  พืช และปุ๋ยอินทรีย์ ส่งวิเคราะห์ 
 

ล าดับ 
รายละเอียด และความ 

เสี่ยงของตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
วัน / เดือน / ปี  ที่เก็บ 

ชื่อ-สกุล 
ผู้เก็บ

ตัวอย่าง 

วัน / เดือน / ป ี ผลการวิเคราะห ์

ส่ง
ตัวอย่าง 

รับผล
วิเคราะห ์

ไม่พบ 
สารเคม ี

เชื้อจุลินทรีย ์
และปริมาณที่พบ 

ค่ามาตรฐาน 
ที่ยอมรับได ้

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ  : ต้องเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดิน  น้ า  พืช และปุ๋ยอินทรีย์ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
 
   ลงช่ือ......................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทน                    ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจประเมิน 
         (......................................................)                                          (...........................................................) 



104 
 

บันทึกข้อมูลเพ่ิมเตมิ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 

 



105 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
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คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 

มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(มกษ.9000 เล่ม 1-2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่พัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยรับรองซึ่งท าหน้าที่ให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยมี

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 ท าหน้าที่ตรวจรับรองในส่วนภูมิภาคและมีกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืชเป็นหน่วยงานส่วนกลาง  ท าหน้าที่ประสานงานการตรวจรับรองตามระบบคุณภาพให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพ่ือให้การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานมาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) ซ่ึงด าเนนิการตรวจประเมินโดยผูต้รวจประเมินส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 มีความถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ    

 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
จึงได้จัดท าคู่มือการการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000  
เล่ม 1-2552) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นแนวทางในการตีความข้อก าหนดและเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักฐานที่พบจากการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้มีความถูกต้องแม่นย าและมีความเป็น
เอกภาพ  

 

 

 

 

 

                                                                                   
           (นายยสิศร์  อินทรสถิตย์) 

            ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
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สารบัญ 

  
 หน้า 
ค าน า  
- ระดับข้อก าหนดและเกณฑ์การประเมิน 1 
- รายการตรวจประเมินและวิธีการตรวจประเมิน 2 

ระยะปรับเปลี่ยน 2 
ข้อก าหนดที่ 1 พ้ืนที่ 2 
ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ 5 
ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 6 
ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 8 
ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศัตรูพืช 11 
ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 13 
ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 15 
ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 18 
ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูลการผลิต 19 
ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ 21 
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คู่มือการตรวจประเมิน 

มาตรฐานเกษตรอินทรยีต์ามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(มกษ.9000 เลม่ 1-2552) 

 
คู่มือการตรวจประเมินฉบับนี้ เป็นค าอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินตามข้อก าหนดในแบบบันทึก

การตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) เพ่ือให้
ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นแนวทางการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนี้ 

ระดับข้อก าหนด 
1. ข้อก าหนดหลัก (Major requirement) หมายถึง ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ  

หากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือรุนแรงต่อกระบวนการผลิต ท าให้ผลิตผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
2. ข้อก าหนดรอง (Minor requirement) หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบให้

กระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ หรือคุณภาพของ
ผลิตผล 

3. ข้อแนะน า (recommendation) หมายถงึ ข้อก าหนดที่แนะน าให้ปฏิบัติ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบการผลิตมีความ
ยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ข้อก าหนดหลัก ต้องผ่านทุกข้อ 
2. ข้อก าหนดรอง   ต้องผ่าน 60% ของข้อก าหนดรองทั้งหมด 
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ระยะปรับเปลี่ยน 

รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
1. พ้ืนที่เคยผลิตพืชทั่วไป หรือเคยใช้สารเคมีมาก่อน หรือ
เป็นพ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ แต่มีการใช้สารเคมี ต้องเข้าสู่
ระยะปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกพืชล้มลุก 
และ 18 เดือน ก่อนเก็บเก่ียวผลิตผลพืชยืนต้นครั้งแรก  
กรณีเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติการใช้สารเคมีในปริมาณมาก อาจ
พิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปลี่ยนที่นานกว่าที่มาตรฐาน
ก าหนดได้ 

ตรวจเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ 
ประวัติการปลูกพืช ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาที่
ปลูก ประวัติการใช้สารเคมี ได้แก่ ชนิด อัตรา และ
ความถี่ในการใช้สารเคมี ประวัติการเกิดน้ าท่วมขัง 
บันทึกการจัดการฟาร์มหรือบันทึกการปฏิบัติงาน 
1. กรณีเริ่มเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ เมื่อยื่นขอการ
รับรอง หรือท าเกษตรอินทรีย์แล้ว แต่ไม่มีเอกสาร 
หลักฐาน หรือบันทึกแสดงว่าท าเกษตรอินทรีย์มาก่อน
วันที่ยื่นขอการรับรอง ให้เริ่มนับระยะปรับเปลี่ยนตั้งแต่
วันที่ยื่นขอการรับรอง 
2. กรณีพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก หรือเคย
ใช้สารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนาน  ให้พิจารณาเพ่ิมระยะ
ปรับเปลี่ยนที่นานกว่าที่มาตรฐานก าหนดได้ โดยต้องมี
ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ประกอบการพิจารณาเพ่ิม
ระยะปรับเปลี่ยน และ/หรือ พิจารณาจากประวัติการใช้
พ้ืนที่  เช่น กรณีมีการใช้ดีดีที ซึ่งมีพิษตกค้างยาวนาน 
20 ปี  

2. พ้ืนที่เปิดใหม่ หรือพ้ืนที่มีหลักฐานแสดงว่าไม่มีการใช้
สารเคมีห้ามใช้ หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ปล่อยรกร้าง โดยไม่มี
การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนานเกินกว่าระยะปรับเปลี่ยน  
- เป็นพ้ืนที่รกร้าง ว่างเปล่า หรือพ้ืนที่การเกษตรที่มี
หลักฐานแสดงว่าไม่มีการใช้สารเคมีห้ามใช้ในพ้ืนที่เป็น
เวลานานเกินกว่า 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุก และ 18 
เดือนก่อนเก็บเก่ียวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น 
สามารถลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนลงได้ แต่ระยะเวลานับ
จากการยื่นขอรับการรับรอง จนหน่วยรับรองให้การรับรอง
ผลิตผลว่าเป็นอินทรีย์ ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ตรวจเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ 
ประวัติการปลูกพืช ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาที่
ปลูก ประวัติการใช้สารเคมี ได้แก่ ชนิด อัตรา และ
ความถี่ในการใช้สารเคมี ประวัติการเกิดน้ าท่วมขัง 
บันทึกการจัดการฟาร์มหรือบันทึกการปฏิบัติงาน ที่
แสดงว่าไม่มีการใช้สารเคมีห้ามใช้มานานกว่า 12 เดือน 
ส าหรับพชืล้มลุก และ 18 เดือน ก่อนเก็บเก่ียวผลิตผล
อินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น เช่น ใบรับการรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืน หรือมาตรฐานอ่ืนที่
ใกล้เคียง หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือองค์กรที่ดูแลพื้นที่ เช่น หน่วยงานในพื้นท่ีของกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ หรือองค์กรบริหาร
ท้องถิ่น ว่าเป็นการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็น
ระยะเวลานานเกินกว่าระยะปรับเปลี่ยน 

ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที่ 

1. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก 
 

1. ตรวจพินิจสภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งของพ้ืนที่ไม่เสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน ไม่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า 
แหล่งชุมชน บ่อขยะ บ่อบ าบัดน้ าเสีย หรือเหมืองแร่  
2. เก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช ตรวจวิเคราะห์สารเคมี โลหะหนัก 
กรณีสงสัยว่าพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  
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รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
2. พ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน 

1. ตรวจพินิจการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ และกิจกรรม
การผลิต ประวัติการใช้สารหรือวัสดุการเกษตร ได้แก่ 
ชนิด อัตรา และความถ่ีในการใช้สารหรือวัสดุการเกษตร 
ประวัติการปลูกพืช ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาการ
ปลูกพืช และประวัติการเกิดน้ าท่วมขัง 
2. ตรวจบันทึกและสัมภาษณ์ประวัติการใช้พ้ืนที่ พ้ืนที่ต้อง
ไม่เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลบ่อทิ้ง
ขยะ/สารเคมี บ่อบ าบัดน้ าเสีย เหมืองแร่ หรือพ้ืนที่ที่แหล่ง
ต้นก าเนิดดินมีการสะสมของโลหะหนัก  
3. เก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช ตรวจวิเคราะห์สารเคมี โลหะ
หนัก กรณีสงสัยว่าพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

3. พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก 1. ตรวจพินิจสภาพและความลาดเอียงของพ้ืนที่ และ
ทิศทางการไหลบ่าของน้ าจากพ้ืนที่เกษตรเคมี โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือแหล่งชุมชน 
2. ตรวจบันทึกและสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่
ข้างเคียง และประวัติการเกิดน้ าท่วมขัง  
3. เก็บตัวอย่างดิน น้ า และหรือผลผลิตตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างและโลหะหนัก กรณีเป็นพ้ืนที่มีน้ าท่วมขัง 
และอยู่ใกล้แหล่งมลพิษหรือเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของ
สารเคมีและโลหะหนักที่มากับน้ า หรือเป็นพ้ืนที่ที่เคยท า
เหมืองแร่มาก่อน หรือเกิดน้ าท่วมขังเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าซ้ าซาก แต่พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักที่มากับน้ า เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
   1) เมื่อไม่พบสารเคมีและโลหะหนักในแปลงที่มีอายุ
การรับรอง ให้คงไว้ซึ่งการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุ ให้
ตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองได้ โดยไม่ต้องมี
ระยะปรับเปลี่ยน 
   2) เมื่อพบสารเคมีเกินค่าที่มาตรฐานก าหนดในแปลง
ที่มีอายุการรับรองและหรือแปลงต่ออายุ ให้เข้าสู่ระยะ
ปรับเปลี่ยน 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุก  และ 18 เดือน
ส าหรับพชืยืนต้น 
   3) เมื่อตรวจพบโลหะหนักในแปลงที่มีอายุการรับรอง
หรือแปลงต่ออายุ เกินค่าที่มาตรฐานก าหนด ให้ยกเลิก
ใบรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการ
รับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง   
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4. เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์
แยกจากพืชทัว่ไปชัดเจน 
 

1. ตรวจพินิจสภาพพ้ืนที่ปลูก ขอบเขตพ้ืนที่ ชนิดพืชที่ปลูก 
วิธีการจัดการแบ่งแยกพ้ืนที่ผลติพืชอินทรีย์กับพืชทั่วไป
หรือพืชระยะปรับเปลี่ยน เช่น การปลูกพืชต่างชนิด  
ต่างสายพันธุ์ หรือปลูกพืชชนิดเดียวกันแบบเหลื่อมเวลา  
การจัดท าแนวกันชนแดนและปา้ยชี้บ่งแบ่งแยกพ้ืนที่ผลติ
พืชอินทรีย์กับพืชทั่วไปหรือพืชระยะปรับเปลีย่น 
2. ตรวจบันทึกประวัติการใช้พ้ืนที่ การผลิต มาตรการ วิธีการ
และแผนผังการแบ่งแยกพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์กับพืชทั่วไปหรือ
พืชระยะปรับเปลี่ยนบันทึก หลักฐาน และเอกสารประวัต ิ
การใช้พ้ืนที่ และการจัดการไม่ให้เกิดการปะปนกันของผลิตผล
พืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไปหรือพืชระยะปรับเปลี่ยน  
3. เก็บตัวอย่างดิน น้ า และหรือผลผลิตตรวจวิเคราะห์สารเคมี 
กรณีมีความเสี่ยงจากระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี 
4.  สัมภาษณ์ความรู ้ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการเลือกและจัดการพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย ์

5. พื้นที่ท่ีท าเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปท าการเกษตร 
ที่ใช้สารเคม ี
 

1. ตรวจพินิจการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กิจกรรม 
การผลิต ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาการปลูกพืช สถานที่
เก็บและการใช้สารหรือวัสดุการเกษตร ได้แก่ ชนิด 
อัตรา และความถ่ีในการใช้สารหรือวัสดุการเกษตร  
2. ตรวจบันทึกและสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการ
ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการใช้สารหรือวัสดุ
การเกษตร 

กรณพีบการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดมดและ
ปลวกในบริเวณท่ีอยู่อาศัยซึ่งอยู่ใกล้พ้ืนที่ปลูก หากมีข้อ
สงสัยว่าจะเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในพ้ืนที่ปลูก ให้เก็บ
ตัวอย่างดิน น้ า พืชตรวจวิเคราะห์สารเคมี หากพบการ
ปนเปื้อนของสารเคมี ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มีอายุการ
รับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค าขอการรับรอง  
และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 

กรณพีบการพ่นสารเคมเีพ่ือขับไล่มดก่อนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไม้ผลอินทรีย์ ให้ยกเลิกใบรับรองแปลงที่มี
อายุการรับรอง ส่วนแปลงต่ออายุการรับรอง ให้ยกเลิกค า
ขอการรับรอง  และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ 

6. แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิด
การสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจเพื่อดูความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี/
โลหะหนักจากสภาพภูมิประเทศและที่มาของแหล่งน้ า
ใช้ในแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
2. ตรวจพินิจบันทึกวิธีการจัดหาแหล่งน้ า หรือวิธีการใช้
น้ าในพื้นท่ีปลูก  
3. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของพื้นที่
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ทางน้ า เช่น การท าคันดิน การท าบ่อพักน้ า การใช้พืช
ช่วยบ าบัดน้ า และการปลูกพืชเป็นแนวกันชน  
4. สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของแหล่งน้ าต่อการปนเปื้อนและการหา
มาตรการป้องกัน 

7. แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจ ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแผนผังแหล่งน้ า 
แหล่งที่มาของน้ า การใช้น้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ า 
มาตรการและวิธีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ไม่ให้
ไหลลงแหล่งน้ า เช่น การเลือกใช้ระบบน้ าหยดหรือให้น้ าตาม
ร่องเพ่ือไม่ให้น้ าสัมผัสกับใบพืชที่บริโภคสด ไม่เลี้ยงสัตว์ใกล้
แหล่งน้ าหรือเลี้ยงสัตว์ในแหล่งน้ า และเก็บตัวอย่างน้ าตรวจ
วิเคราะห์จุลนิทรีย์ หากเกินค่าที่มาตรฐานก าหนด ต้องเปลีย่นไป
ใช้แหล่งน้ าอ่ืนที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ า การใช้น้ า 
และการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
3. กรณีแหล่งน้ ามีความเสี่ยงหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ให้เก็บตัวอย่างน้ า 
ส่งวิเคราะห์ 

ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ 

1. มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน 
(ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร) 

1. ตรวจพินิจพ้ืนที่ปลูก ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจาก
จุลินทรีย์  สารเคมี  และโลหะหนัก ที่อาจ เกิดการ
ปนเปื้อนมาจากทางดิน น้ า อากาศ ปัจจัยการผลิต และ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร และตรวจมาตรการ
การป้องกัน เช่น การท าคันดิน การขุดร่องน้ า การปลูก
พืชเป็นแนวกันชน การท าบ่อพักน้ า หรือการแยกใช้
อุปกรณ์ทางการเกษตรระหว่างการผลิตพืชทั่วไปออก
จากการผลิตพืชอินทรีย์ 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ มาตรการการจัดการ 
และวิธีการปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

2. มีการวางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูกาลผลิตและใช้
พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

1. ตรวจพินิจชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และสภาพภูมิอากาศ หากมีการผลิตพืชนอกฤดู ต้องมีวิธีการ
จัดการที่เหมาะสม เช่น การสร้างโรงเรือน การพรางแสง  
การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนการจัดการระบบปลูกพืช  
2. ตรวจแผนผังพื้นที่ปลูก บันทึก หลักฐาน และเอกสาร
การวางแผนการผลิตพืช การจัดการระบบผลิตพืช  
การเลือกฤดูกาลผลิต ระยะเวลาปลูก และการดูแล
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รักษาพืชที่ปลูกตลอดกระบวนการผลิต หากพบว่ามีการ
ผลิตที่ไม่ตรงกับแผนการผลิตที่ก าหนดให้แก้ไขให้ตรงกับ
การผลิตจริง หรือยื่นขอขยายขอบข่ายชนิดพืชที่ปลูก 
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนการผลิต การจัดการระบบ
การผลิตและระบบปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาพแวดล้อม และฤดูกาลผลิต 

3. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจพินิจระบบนิเวศในพ้ืนที่ปลูก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการ
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปล่อยแมลง
ศัตรูพืช การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะผสมผสาน 
 

4. มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม 1. ตรวจพินิจ ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสาร
มาตรการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสีย และมลพิษ เช่น 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การหมักเศษพืชผักเป็นปุ๋ย ใช้
คลุมดิน น าไปเป็นอาหารสัตว์ และการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยไว้อย่างเพียงพอ  

กรณีไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการก าจัดขยะ  
ให้จัดท าพ้ืนที่ก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ขุดหลุมฝังกลบ 
เผาในหลุมหรือเตาเผา 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติในการ
ผลิตที่ถูกต้อง (GMP) และมาตรการป้องกันและการ
ปฏิบัติลดหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสีย 
และมลพิษในพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ 

5. มีป้ายแสดงว่าเป็นพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย์ 1. ตรวจพินิจวิธีการชี้บ่ง เช่น มีป้ายชี้บ่งแสดงขอบเขต  
การผลิตพืชอินทรีย์อย่างชัดเจน 
2. กรณีท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความ
เป็นอินทรีย์ ตรวจพินิจการจัดท าป้ายเพ่ือชี้บ่งขอบเขต
หรือบริเวณพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ หรือขอบเขตพ้ืนที่
แยกกันชัดเจนระหว่างแปลงปลูกพืชอินทรีย์และแปลง
ปลูกพืชทั่วไป ที่สามารถสื่อให้คนทั่วไปทราบและเข้าใจได้ 

ข้อก าหนดที่ 3  เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 

1. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปร
พันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสี  

1. ตรวจพินิจเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ และ
วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ใช้เอง
ภายในแปลง  
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มา ชนิด 
และปริมาณเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ใบรับรอง
พืชอินทรีย์ หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ หรือผลวิเคราะห์ที่แสดงว่าเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
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ขยายพันธุ์ไม่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผ่านการ
ฉายรังสี  

กรณปีลูกพืชหลายชนิดแล้วพบว่าพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งในแปลงพืชอินทรีย์อยู่ในขอบข่ายเฝ้าระวัง (GMOs) 
หรือเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม แม้ว่าไม่ประสงค์ยื่นขอ
การรับรองพืชชนิดนั้น ต้องเก็บตัวอย่างพืชในขอบข่าย
เฝ้าระวัง (GMOs) หรือพืชที่สงสัยว่าดัดแปลงพันธุกรรม
ตรวจวิเคราะห์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง มะละกอ 
และฝ้าย หากพบว่าเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 
แล้วไม่ก าจัดพืชชนิดนั้นออกจากแปลงปลูกพืชอินทรีย์ 
ต้องยกเลิกค าขอแปลงใหม่หรือแปลงต่ออายุ หรือยกเลิก
การรับรองแปลงที่มีอายุการรับรอง 

2. มีการก าจัดสารเคมีออกจาก เมล็ดพันธุ์ /ส่ วนที่ ใช้
ขยายพันธุ์อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ หรือใช้เมล็ดพันธุ์/
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี 

1. ตรวจพินิจวธิีการก าจัดสารเคมีที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ก่อนน ามาใช้อย่างเหมาะสม เช่น  
การล้างสารเคมีออกจากเมล็ดพันธุ์และสว่นที่ใช้ขยายพันธุ์
ที่มีการคลุกสารเคมี และการก าจัดน้ าล้างเมล็ดพันธุ์และ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่ให้ปนเปื้อนในพ้ืนที่ปลูก หากเทน้ า
ล้างสารเคมีในพ้ืนที่ปลูก ให้เข้าสู่ระยะการปรับเปลี่ยนใหม่ 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มา ชนิด 
และปริมาณเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการก าจัดสารเคมีที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ก่อนน าไปใช้ 

3. เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิต
พืชอินทรีย์  

1. ตรวจพินิจวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ วิธีการเก็บรักษา 
และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และ
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และส่วน
ที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม 

กรณีการผลิตพืชงอก เช่น ถั่วงอก หรือพืชต้นอ่อน เช่น 
ต้นอ่อนข้าวสาล ีต้นอ่อนทานตะวัน หรือต้นอ่อนผักบุ้ง 
เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์และต้องมี
ใบรับรองแหล่งผลติพืชอินทรีย์ 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
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1. มีการรักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
กิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน 
 
 

1. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ การผลิตและการใช้วัสด ุ สาร
ปรับปรุงบ ารุงดิน หรือจุลินทรีย ์ตามที่มาตรฐานอนุญาต 
ให้ใช้ มาตรการและวิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น การปลูก
พืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ย
พืชสด และการไถกลบเศษซากพืชลงดิน 

1.1) ไม่ใช้ปุ๋ยคอกจากสัตว์ที่เลี้ยงแบบทรมาน หรือ
ท าให้สัตว์เกิดความเครียด เช่น มูลไก่ที่เลี้ยงแบบกรงตับ 
ควรท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองจากใช้วัสดุที่อยู่ภายในฟาร์ม 
หากใช้วัสดุจากภายนอกฟาร์มต้องแสดงแหล่งที่มาที่
น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด เช่น เศษพืช 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก พืชตระกูลถั่วและปุ๋ยพืชสด กรณีที่ใช้มูล
สัตว์จากภายนอกฟาร์มต้องผ่านกระบวนการหมักอย่าง
สมบูรณ์ และต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง  

1.2) กรณีท่ีผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายภายในกลุ่มโดยไม่มี
ชื่อการค้า และเครื่องหมายการค้า ไม่จ าเป็นต้องขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และข้ึนทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์กับกองพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช แต่ปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้
วัสดุหรือส่วนผสมตามที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ 

1.3) การใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่ผลิตเป็นการค้า 
ต้องได้รับอนุญาตผลิตเพ่ือการค้าและขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และขึ้น
ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร  

กรณีพบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและไม่เหลว/ปุ๋ย
ชีวภาพที่ผลิตเป็นการค้า ที่ไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่ขึ้นทะเบียนปัจจัย
การผลิตพืชอินทรีย์กับกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช ให้หยุดใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพดังกล่าว  

1.4) การใช้เศษอาหารในครัวเรือนหรือเศษซากพืชอินทรีย์
ต้องหมักอย่างสมบูรณ์ ก่อนน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ห้ามใช้เศษซากพืชจากการผลิตแบบเคมีหรือจากตลาด เนื่องจาก
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี หากพบการใช้ในแปลงที่มีอายุการ
รับรองให้ยกเลิกการรับรอง กรณีแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ
ต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม่ตามที่มาตรฐานก าหนด 

1.5) การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือน ามูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย ต้อง
ไม่น ากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่เปื้อนหมึกพิมพ์ 
พืชผักจากตลาดหรือพืชผักจากการผลิตแบบเคมีมาใช้
เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน 
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2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารความสัมพันธ์ของ
แผนการผลิตและแผนการจัดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
แหล่งที่มา ปริมาณการผลิต และการใช้วัสดุที่น ามาท าปุ๋ย 
จุลินทรีย์ วัสดุและสารที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงตามที่
มาตรฐานอนุญาตให้ใช้  
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ผลิตและการใช้สารหรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน วิธีการปฏิบัติ
ฟ้ืนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทาง
ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน 

2. มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด 1. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ ชนิด ปริมาณ และการใช้สารหรือ
วัสดุหรือจุลินทรีย์ปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแหล่งที่มา ปริมาณการ
ผลิต และการใช้วัสดุที่น ามาท าปุ๋ย จุลินทรีย์ วสัดุและสารที่
ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ หากใช้
ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่ผลิตเป็นการค้า ต้องได้รับอนุญาต
ผลิตเพ่ือการค้าและขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และ
ขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร  
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการใช้
สารหรือวัสดุหรือจุลินทรีย์ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. เกบ็ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์กรณีสงสัยว่าปัจจัยการ
ผลิตปรับปรุงบ ารุงดิน ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 

3. ใช้สิ่งทีไ่ด้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/
หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามที่มาตรฐานก าหนด 

1. ตรวจพินิจกิจกรรมขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตพืช
อินทรีย์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ในกรณี
ที่เกษตรกรน าเศษวัสดุภายในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยใช้เอง 

4. มีมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน 

1. ตรวจพินิจมาตรการป้องกันและการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ความเสื่อมโทรมและการชะล้างพังทลายของดิน เช่น  
การปลูกพืชหลากหลายชนิดที่มรีะบบรากและความต้องการ
ธาตุอาหารต่างกัน การปลูกพืชหรือใช้วัสดุคลุมดิน การปลูก
หญ้าแฝกและการท าข้ันบันไดในกรณีพ้ืนที่ลาดชัน 
2. สัมภาษณ์และตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารขั้นตอน
และวิธีการจัดการป้องกันความเสื่อมโทรมและการชะ
ล้างพังทลายของดิน 

5. ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นใน
กรณีท่ีมีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้องมีการ
จ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 

1. ตรวจพินิจพ้ืนที่ผลิต ซึ่งต้องไม่มีร่องรอยการเผา
ท าลายเศษซากพืช หรือการเผาป่า เ พ่ือเปิ ด พ้ืนที่
เพาะปลูก หรือการเผาขยะมูลฝอยในแปลงปลูก กรณีที่
มีการเผาท าลายเศษซากพืช เนื่องจากมีการระบาดของ
โรคหรือแมลงศัตรูพืช ต้องจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ในการ
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เผาท าลาย และมีบันทึกหรือหลักฐานการระบาดของโรค
หรือแมลงศัตรูพืช แต่หากเผาท าลายเศษซากพืชโดยไม่มี
เหตุผลจ าเป็น ต้องหยุดการเผาและให้เสนอแนวทาง
วิธีการก าจัดเศษซากพืชที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
2. สัมภาษณ์ความรู ้ความเข้าใจ มาตรการและวิธีการใช้ประโยชน์
จากเศษซากพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในฟาร์ม 

6. มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน 1. ตรวจพินิจและบันทึกกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย 
เช่น มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และหรือเลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
หมุนเวียนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในฟาร์ม โดยการใช้
ปุ๋ยคอก และท าปุ๋ยหมักจากเศษซากพืชและวัสดุในฟาร์ม 
เพ่ือลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก  

7. มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืช
อินทรีย์ 

ตรวจพินิจพื้นท่ีการผลิตพืชอินทรีย์ในกรณีที่มีการน า
สัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือลดการ
ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และเพ่ือสร้างสมดุลของ
วงจรธาตุอาหารแบบยั่งยืน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
มาตรการเพ่ือป้องกันผลิตผลเกิดการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์จากมูลสัตว์เลี้ยง เช่น ท ารั่วกั้นในกรณี
พืชผัก หรือน าสัตว์มาเลี้ยงเฉพาะแปลงไม้ผลที่มีขนาด
ทรงพุ่มสูง 

8. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน ตรวจพินิจปริมาณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
ฟาร์ม ได้แก่ นก แมลงศัตรูธรรมชาติ กบ เขียด ไส้เดือน
และจุลินทรีย์ 

9. มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ตรวจหลักฐาน และเอกสารผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 

ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศตัรูพืช 

1. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สอดคล้องตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 

ตรวจพินิจมาตรการและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค
พืช แมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์  เช่น วิธี
เขตกรรม วิธีกล วิธีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือการใช้
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆเพ่ือควบคุมป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค
พืช แมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วน
ที่ใช้ขยายพันธุ์ 
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2. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด  โรคพืชตลอด
การผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

1. ตรวจพินิจมาตรการและการป้องกันก าจัด โรคพืช 
เช่น วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือ
การใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆเพ่ือควบคุมป้องกันก าจัด โรค
พืช  
2. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืชตลอดห่วงโซ่การผลิต  
3. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
แหล่งที่มารายการปัจจัยการผลิต วัสดุ จุลินทรีย์หรือสาร
ที่ใช้ควบคุมป้องกันโรคพืช   
4.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการผลิตปัจจัยการ
ผลิตใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมาของวัสดุที่
น ามาใช้ และขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือควบคุม
ป้องกันโรคพืช   
5. กรณีสงสัยว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ควบคุมป้องกันโรค
พืชพืช  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ให้เก็บตัวอย่างส่ง
วิเคราะห์ 

3. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์
ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

1. ตรวจพินิจมาตรการและการป้องกันแมลงและสัตว์
ศัตรูพืช เช่น วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีทางกายภาพ 
ชีวภาพ หรือการใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆเพ่ือควบคุม
ป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 
2. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการในการ
ป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต  
3. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
แหล่งที่มารายการปัจจัยการผลิต วัสดุ จุลินทรีย์หรือสาร
ที่ใช้ควบคุมป้องกันแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 
4.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการผลิตปัจจัยการ
ผลิตใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมาของวัสดุที่
น ามาใช้ และขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือควบคุม
ป้องกันแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 
5. กรณีสงสัยว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ควบคุมป้องกันแมลง
และสัตว์ศัตรูพืช  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ให้เก็บ
ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 

4. มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการ
ผลิต สอดคล้องตามทีม่าตรฐานก าหนด 

1. ตรวจพินิจมาตรการและการป้องกันวัชพืช เช่น วิธี
เขตกรรม วิธีกล วิธีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือการใช้
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆเพ่ือควบคุมป้องกันก าจัดวัชพืช 
2. ตรวจพินิจขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการในการ
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ป้องกันและก าจัดวัชพืชตลอดห่วงโซ่การผลิต  
3. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
แหล่งที่มารายการปัจจัยการผลิต วัสดุ จุลินทรีย์หรือสาร
ที่ใช้ควบคุมป้องกันวัชพืช 
4.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการผลิตปัจจัยการ
ผลิตใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมาของวัสดุที่
น ามาใช้ และขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือควบคุม
ป้องกันวัชพืช 
5. กรณีสงสัยว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ควบคุมป้องกันวัชพืช  
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด ให้เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 

5. มีการใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ซึ่ง
ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

1. ตรวจพินิจบันทึก เอกสาร หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
แหล่งที่มารายการปัจจัยการผลิต วัสดุ จุลินทรีย์หรือสาร
ที่ใช้ควบคุมป้องกันศัตรูพืช   
6.  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการผลิตปัจจัยการ
ผลิตใช้เองภายในแปลงเพ่ือตรวจสอบแหล่งมาของวัสดุที่
น ามาใช้ และขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือควบคุม
ป้องกันศัตรูพืช   

6. มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็น
ระเบียบ 

ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบ รวมถึงมาตรการป้องกันการปนเปื้อน
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิต
พืชทั่วไปและการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ 

7. มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความ
เป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร
ภายในฟาร์มและหรือจากภายนอกฟาร์ม 

ตรวจมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในกรณีท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตพืชทั่วไป
และการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือป้องกันการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์ 

8. มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ และ/หรือจัดหา
แหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ 

1. ตรวจพินิจการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูก
พืชเป็นแนวกันชน และ/หรือจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่
ศัตรูธรรมชาติ 
การปลูกพืชผสมผสาน การปล่อยหรือเลี้ยงขยายพันธุ์พืช 
สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อก าหนดที่ 6  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
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1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บเกี่ยว 
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
เกษตรอินทรีย์ 

1. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับหลักการด้านสุขอนามัย หลักการปฏิบัติในการผลิตที่
ถูกต้อง (GMP) หลักการและข้อก าหนดการผลิตพืชอินทรีย์ 

2. สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะ ไม่มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะน าโรค 
 
 

1. ตรวจพินิจสถานที่ปฏิบัติงานและพักผลิตผล แยกจาก
ที่พักอาศัย และห้องสุขา ไม่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งมลพิษ พ้ืนที่
ที่มีการใช้สารเคมี มีสิ่งปฏิกูล มีน้ าขังแฉะ หรือเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูและสัตว์พาหะน าโรค 
2. ตรวจหลักฐานเอกสารหรือแผนที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงาน
หลังการเก็บเกี่ยวและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

3. ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์ 
และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 

1. ตรวจพินิจพื้นท่ีพักผลิตผลและการจัดวางแบ่งแยก
ผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน คู่มือ เอกสารขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  
การปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยว  
แหล่งที่มา ปริมาณของผลิตผล การแบ่งแยกและการชี้บ่ง
ผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป เช่น การติดป้าย
หรือการใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
กรณีแปลงที่มีอายุการรับรองและแปลงต่ออายุ หากพบการน า
ผลิตผลพืชทั่วไป หรือผลิตผลพืชแนวกันชน หรือผลิตผลระยะ
ปรับเปลี่ยน มาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์โดยเจตนา และ/
หรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลพืชอินทรีย์ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้ง
ผู้ได้รับการรับรองทราบ และเสนอผลการตรวจประเมินให้
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรอง 

4. ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
อินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือถ้าใช้ต้องมีการล้างท าความ
สะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจการใช้ การล้างท าความสะอาด สถานที่จัดเก็บ 
การจัดเก็บ การตรวจสอบสภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการชี้
บ่งเพ่ือแบ่งแยกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลัง
การเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 
หรือแบ่งแยกและชี้บ่งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว
และหลังการเก็บเกี่ยวที่ล้างท าความสะอาดแล้วให้เห็นได้
ชัดเจน 
2.  ตรวจบนัทึก หลักฐาน และเอกสารการจัดเก็บ การ
ตรวจสอบสภาพและการบ ารุงรักษา รวมทั้งการชี้บ่งเพ่ือ
แบ่งแยกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป หรือการชี้บ่ง
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่
ล้างท าความสะอาดแล้ว 
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ การจัดเก็บ การตรวจสอบ
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สภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การ 
เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 

5. น้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวมาจากแหล่งที่ไม่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้ า 

1. ตรวจพินิจแหล่งน้ าที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยว หากน้ ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก และจุลินทรีย์ เช่น 
การกรองน้ า การพักน้ า หรือเติมสารคลอรีนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพน้ า ก่อนน ามาใช้ล้างท าความสะอาดผลิตผล 
2. ตรวจบันทึก เอกสาร หรือผลการตรวจวิเคราะห์น้ าที่
ใช้ในการล้างท าความสะอาดผลิตผล (ถ้ามี) 
3. เก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ กรณีสงสัยว่าน้ ามี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

6. สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากธรรมชาติ
และ/หรือเป็นสารที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้  และ/หรือได้รับ 
การยอมรับจากหน่วยรับรอง 

1. ตรวจพินิจ สถานที่จัดเก็บ การใช้สารหรือวัสดุหรือ
จุลินทรีย์ที่สัมผัสหรือล้างท าความสะอาดผลิตผล ตามที่
มาตรฐานอนุญาตให้ใช้  

กรณีพบการใช้สารที่ไม่มีรายชื่อตามที่มาตรฐานอนุญาต
ให้ใช้ ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ขอการรับรองปรับปรุงแก้ไข
หรือยกเลิกการรับรองแล้วแต่กรณี และเสนอคณะกรรมการ
รับรองเพ่ือพิจารณา หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารดังกล่าว 
ผู้ขอการรับรองต้องยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ือขออนุญาตใช้ต่อ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก่อน 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน เอกสารแหล่งที่มา และผล
วิเคราะห์ส่วนประกอบหรือคุณสมบัติของสารหรือวัสดุหรือ
จุลินทรีย์ที่ใช้กับผลิตผล ที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้  
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานถึงแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ ขั้นตอนและวิธีการใช้
สารส าหรับการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 4. เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ กรณีสงสัยว่าสารหรือวัสดุ
หรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 

7. มีการท าความสะอาดเครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้
ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว จัดการบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 

1. ตรวจพินิจการล้างท าความสะอาด การตรวจสอบสภาพ 
การบ ารุงรักษา และการแบ่งแยกและชี้บ่งเครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่ล้างท า
ความสะอาดแล้วให้เห็นได้ชัดเจน 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการท าความสะอาด การ
ตรวจสอบสภาพ และการบ ารุงรักษา และการแบ่งแยกและชี้
บ่งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
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ที่ล้างท าความสะอาดแล้ว 
3. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ การล้างท าความสะอาด  
การจัดเก็บ การตรวจสอบสภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 

8. วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์
มีความเหมาะสม และมีการบ ารุงรักษาที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจการใช้ การล้างท าความสะอาด สถานที่จัดเก็บ  
การจัดเก็บ สภาพของวัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย
ผลิตผล ต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารเคมีและสารที่ห้ามใช้กับผลิตผล 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผล 

9. มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการ 
เก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ตรวจพินิจขั้นตอนและกระบวนการจัดการของเสียจาก
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม และไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น น าเศษเหลือจากผลิตผลไปท า
ปุ๋ยหมักเพ่ือน ากลับไปใช้ในแปลงปลูกอีกครั้ง 

ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

1. สถานที่บรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ต้องสะอาด ไม่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
 

1. ตรวจพินิจสถานที่บรรจุหีบห่อและเก็บรักษาผลิตผล แยก
จากที่พักอาศัย และห้องสุขา ไม่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งมลพิษ พ้ืนที่ที่
มีการใช้สารเคมี มีสิ่งปฏิกูล มีน้ าขังแฉะ หรือเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของแมลงศัตรูและสัตว์พาหะน าโรค 
2. ตรวจหลักฐานเอกสารหรือแผนที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงาน
หลังการเก็บเกีย่วและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับ
ผลิตผลพืชทั่วไป และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน 
 

1. ตรวจพินิจการจัดวางและการแบ่งแยกหีบห่อผลิตผล
พืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไปในพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและ
เก็บรักษาผลิตผล 

กรณแีปลงที่มีอายุการรับรองและแปลงต่ออายุ หากพบการ
น าผลิตผลพืชทัว่ไป หรือผลติผลพืชแนวกันชน หรือผลติผลระยะ
ปรับเปลีย่น มาปะปนกับผลติผลพืชอินทรีย์โดยเจตนา และหรือ
กล่าวอ้างว่าเปน็ผลติผลพืชอินทรยี์ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ได้รับ
การรับรองทราบ และเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการผลิตพืชพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน คู่มือ เอกสารการบรรจุหีบห่อและเก็บ
รักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ แหล่งที่มา ปริมาณของผลิตผล  
การแบ่งแยกและการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืช
ทั่วไป เช่น การติดป้าย การใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
แยกเวลาหรือพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและเก็บรักษาผลิตผล 
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3. ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
 

1. ตรวจพินิจขั้นตอนการบรรจุหีบห่อที่สอดคล้องตามหลักการ
ระบบการผลิตที่ด ี(GMP) และการผลิตพืชอินทรีย์ 
2. ตรวจบันทึก คู่มือ เอกสารขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ 
แหล่งที่มา ชนิดและปริมาณผลิตผล  

4. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่ท าให้
สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
 

ตรวจพินิจภาชนะบรรจุหีบห่อต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือ
วัสดุที่ห้ามใช้ มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหัก หรือ
ช ารุดเสียหายได้ง่าย สามารถป้องกันความเสียหายของ
ผลิตผล และฝุ่นละออง เขม่าไอเสียจากรถยนต์ได้ 

5. ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได ้
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ 

1. ตรวจพินิจวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุผลิต ควรท าจาก
วัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น 
กล่องกระดาษหรือเข่ง หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ตะกร้าพลาสติก 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ 
หรือผลวิเคราะห์คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ท่ีสัมผัสอาหารได้โดย
ไม่มีสารเคมีหรือวัสดุอันตรายปนเปื้อนในผลิตผล 

6. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

1. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแสดงแหล่งที่มาของผลิตผล 
การแยกและการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 
เช่น การติดป้ายหรือการใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการ
ขนส่ง หลักการด้านสุขอนามัย หลักการปฏิบัติในการผลิต
ที่ถูกต้อง (GMP) หลักการการผลิตพืชอินทรีย์ 

7. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจสถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 
2. ตรวจหลักฐาน เอกสาร หรือแผนที่ตั้งสถานที่เก็บ
รักษาผลิตผล 

8. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพ้ืนที่เพียงพอ 
สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และสามารถป้องกันจุลินทรีย์ 
แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 

ตรวจพินิจสถานที่เก็บรักษาผลิตผลมีพ้ืนที่เพียงพอ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และมีช่องทางให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก  
 

9. มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตผล
พืชทั่วไป 

1. ตรวจพินิจการจัดวางและการแบ่งแยกหีบห่อผลิตผล
พืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไปในพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและ
เก็บรักษาผลิตผล 

กรณแีปลงที่มีอายุการรับรองและแปลงต่ออายุ หากพบการ
น าผลิตผลพืชทัว่ไป หรือผลติผลพืชแนวกันชน หรือผลติผลระยะ
ปรับเปลีย่น มาปะปนกับผลติผลพืชอินทรีย์โดยเจตนา และหรือ
กล่าวอ้างว่าเปน็ผลติผลพืชอินทรยี์ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ได้รับ
การรับรองทราบ และเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการ
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รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
รับรองมาตรฐานการผลิตพืชพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน คู่มือ เอกสารการบรรจุหีบห่อและเก็บ
รักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ แหล่งที่มา ปริมาณของผลิตผล  
การแบ่งแยกและการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืช
ทั่วไป เช่น การติดป้าย การใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
แยกเวลาหรือพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและเก็บรักษาผลิตผล 

10. มีการควบคุมและป้องกันไม่ใหผ้ลิตผลพืชอินทรีย์  
ปนเปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และหรือสารที่ใช้ใน
การป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรคในโรงเก็บ
รักษา 
11. มีการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรค 
ระหว่างการเก็บรักษาผลติผลพืชอินทรีย์อย่างเหมาะสม 

1. ตรวจพินิจมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ แมลงศัตรูและสัตว์พาหะน าโรค
ตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) โดยการควบคุมและป้องกัน
ด้วยวิธีกล กายภาพ และชีวภาพ ฯลฯ 
2. ตรวจบันทึก คู่มือ เอกสารการควบคุมและป้องกันการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ แมลงศัตรูและสัตว์พาหะน าโรค 

12. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย ์
ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

1. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแสดงแหล่งที่มาของผลิตผล 
การแยกและการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 
เช่น การติดป้ายหรือการใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการ
ขนส่ง หลักการด้านสุขอนามัย หลักการปฏิบัติในการผลิต
ที่ถูกต้อง (GMP) หลักการการผลิตพืชอินทรีย์ 

13. ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหาย
ของผลิตผล และการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

ตรวจพินิจภาชนะบรรจุหีบห่อ ต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี
หรือวัสดุที่ห้ามใช้ มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหัก หรือ
ช ารุดเสียหายได้ง่าย สามารถป้องกันความเสียหายของ
ผลิตผล และฝุ่นละออง เขม่าไอเสียจากรถยนต์ได้ 

14. พาหนะในการขนส่งสามารถป้องกันความเสียหายของ
ผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

ตรวจพินิจพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ต้องไม่ปนเปื้อน
สารเคมีหรือวัสดุที่ห้ามใช้ มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่
แตกหัก หรือช ารุดเสียหายได้ง่าย สามารถป้องกันความ
เสียหายของผลิตผล และฝุ่นละออง เขม่าไอเสียจากรถยนต์
ได้ 

15. มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง 

ตรวจพินิจขั้นตอนและวิธีการการบรรจุหีบห่อ การเก็บ
รักษาและการขนส่งซึ่งต้องไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนท าให้
ผลิตผลสูญเสียความเป็นอินทรีย์ตลอดขั้นตอนการบรรจุ
หีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

16. มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก
ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

1. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารแสดงแหล่งที่มาของผลิตผล 
การแยกและการชี้บ่งผลิตผลพืชอินทรีย์กับผลิตผลพืชทั่วไป 
เช่น การติดป้ายหรือการใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีแตกต่างกัน 
2. สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการ
ขนส่ง หลักการด้านสุขอนามัย หลักการปฏิบัติในการผลิต
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รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
ที่ถูกต้อง (GMP) หลักการการผลิตพืชอินทรีย์ 

ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

ใบรับรอง 
1. มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ขอหรือได้รับการรับรองจริง 
2. ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับ
ชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลงปลูก 
3. ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่
เก็บเก่ียว 
4. ขนาดพ้ืนที่ที่ขอการรับรองหรือในใบรับรองเท่ากับพ้ืนที่
เพาะปลูกจริง   

 
1. ตรวจพินิจชนิดพืชที่ปลูก ปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
และจ าหน่ายต้องตรงกับชนิดพืชที่ขอการรับรองหรือที่ได้
รับรองและขนาดพ้ืนที่ปลูก 

กรณีพบชนิดพืชที่ปลูกในแปลงไม่ตรงกับชนิดพืชในใบรับรอง 
ให้เกษตรกรยื่นขอลด/ขยาย/เปลี่ยนแปลงขอบข่ายชนิดพืช 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารวันที่ปลูก วันที่เก็บ
เกี่ยวผลิตผล ขนาดพ้ืนที่ปลูก ชนิดพืชและปริมาณผลิตผล
ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวต้องสอดคล้องกับชนิดพืชในใบรับรอง 

เครื่องหมายรับรอง 
5. ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน 
6. ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสมหรือ  
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร 
7. สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยรับรอง
ก าหนด 
8. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรงตามที่
มาตรฐานก าหนด 
9. แสดงเครื่องหมายรับรองตรงตามกับชนิดพืชที่ได้รับ 
การรับรอง 
10. จ านวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่
ท าการผลิต 

 
1. ตรวจพินิจขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม 
โดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร สีของ
เครื่องหมายรับรองพิมพ์แบบ 4 สี หรือสีเดียว ลักษณะ รูปทรง 
สัดส่วนของเครื่องหมายรับรองไม่ผิดเพ้ียน ขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษร ชื่อหน่วยรับรอง รหัสรับรอง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองการผลิตพืช
อินทรีย์ที่หน่วยรับรองก าหนด และจ านวนเครื่องหมายที่ใช้
ต้องสอดคล้องกับจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต 

1) กรณีใช้เครื่องหมายรับรองแสดงเพ่ือจ าหน่าย
ผลิตผลไม่ตรงกับในชนิดพืชใบรับรอง แต่พบการปลูกพืช
ชนิ ดนั้ น ในแปลง ให้ เกษตรกรยื่ นขอลด/ขยาย/
เปลี่ยนแปลงขอบข่ายชนิดพืช 

1. กรณฉีลากไม่มีชื่อหน่วยรับรองและหรือรหัส
รับรองหน่วยรับรอง ทั้งแปลงใหม่และแปลงต่ออายุ  
ต้องแก้ไขฉลากให้มีชื่อหน่วยรับรองและหรือรหัสรับรอง
หน่วยรับรอง ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันตรวจ
ประเมินครั้งแรก  

2. กรณีใช้ฉลากที่ไม่ถูกต้อง ในแปลงที่มีอายุการ
รับรอง ให้เกษตรกรยื่นหนังสือผ่อนผันขอใช้ฉลาก
จนกว่าจะหมด และส่งแบบแก้ไขฉลากที่ระบุชื่อหน่วย
รับรองและรหัสรับรองครบถ้วนและถูกต้องให้หน่วย
รับรอง ภายในระยะเวลา 60 วัน 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการจัดท า การซื้อ การ
ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องหมายรับรองต้องสอดคล้องกับ
ปริมาณผลิตผลและจ านวนบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตและจ าหน่าย 
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รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
การแสดงฉลาก 
11. การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 

 
1. ตรวจพินิจรายละเอียดชื่อผลิตผล ชื่อและท่ีอยู่ของ
ผู้ผลิต ค าแนะน าการเก็บรักษา (ถ้ามี) ปริมาณน้ าหนัก
สุทธิ (ถ้ามี) และชื่อประเทศผู้ผลิต (กรณีส่งออก)  
บนฉลากต้องถูกต้องและครบถ้วน 
2. ตรวจบันทึก หลักฐาน และเอกสารการจัดท า การเบิก
และการควบคุมการใช้ฉลากต้องมีจ านวนที่สอดคล้องกับ
จ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหน่าย 

การกลา่วอ้าง 
12. มีการกล่าวอ้างวา่เป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์ 

 
1. ตรวจพินิจข้อความที่กล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลพืชอินทรีย์
ที่แสดงบนฉลาก 

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูลการผลิต 

1. มบีันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืช
อินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ภายในฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ 
ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
การเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
4. มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่น ามาแปรสภาพเป็น
ปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุการเกษตร 
5. มีบันทึกชนิดและปริมาณผลิตผลที่เก็บเก่ียวได้ และการ
คัดแยกคุณภาพผลิตผลพืชอินทรีย์ 
6. มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจ าหน่ายและ/หรือการ
ขนส่งผลติผลพืชอินทรีย์ 

1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิตตลอดกระบวนการ
ผลิต 
ประกอบด้วย 
 1 .1 ข้อมูลประวัติการใช้ พ้ืนที่ปลูก เช่น การใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ย้อนหลัง ประวัติการใช้สารเคมี  
 1.2 ข้อมูลการวางแผนการจัดการ เช่น การเลือกชนิด
พืชปลูก ฤดูกาลปลูก ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลิตผล การ
รักษาความสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติ 
มาตรการหรือวิธีการป้องกันการปนเปื้อน  
 1.3 ข้อมูลการใช้ เมล็ดพันธุ์และส่ วนที่ ใช้ ในการ
ขยายพันธุ์ เช่น  แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้
ในการขยายพันธุ์ 
ที่น ามาใช้ ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ใน
การขยายพันธุ์ใช้เองภายในแปลง วิธีการก าจัดสารเคมีที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
 1.4 ข้อมูลการจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น  
แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่ ใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 
ขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 
วิธีการใช้ อัตราการใช้ และระยะเวลาการใช้ปัจจัยการ
ผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 1.5 ข้อมูลการจัดการศัตรูพืช เช่น การส ารวจศัตรูพืช 
แผนการป้องกันก าจัดศัตรูพืช แหล่งที่มาของปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขั้นตอนการผลิตปัจจัย
การผลิตที่ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการใช้ อัตราการใช้ 
และระยะเวลาการใช้ปัจจัยการผลิตในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
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รายการตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน 
 1.6 ข้อมูลการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว เช่น  การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะใช้ในการเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนและวิธีการเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สารเคมีสังเคราะห์ที่
ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
วันที่ เก็บ เกี่ยว และปริมาณผลิตผลที่ เก็บ เกี่ยวได้ 
แหล่งที่มาน้ าที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 1.7 ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
เช่น  การจัดเตรีมสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ 
ภาชนะบรรจุ และยานพาหนะขนส่งใช้ในกระบวนการการ
บรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง ขั้นตอนและวิธีการ
การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง สารที่ใช้
ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง แหล่ง
น้ าที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ าที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง บันทึกวิธีการแยก
หรือการชี้บ่งเพ่ือแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างการผลิต
พืชอินทรีย์และการผลิตพืชทั่วไป 
 1.8 ข้อมูลการแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  เช่น แผน
และปริมาณการผลิต ขั้นตอนการติดฉลากและการกล่าว
อ้างบนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การควบคุมปริมาณการใช้
ฉลาก บันทึกวิธีการแยกหรือการชี้บ่งกรณีมีการผลิต
แบบคู่ขนาน 
2. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูลการผลิต กรณีท่ีมีการผลิต
แบบคู่ขนานผู้ปฏิบัติจะต้องบันทึกข้อมูลการผลิตพืช
อินทรีย์และการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนดที่ 10 การทวนสอบ 

1. มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารทีส่ามารถทวนสอบได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
2. มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรอง 

1. ตรวจพินิจบันทึกข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารที่
สามารถทวนสอบย้อนกลับได้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 รอบ
การรับรอง 
2. ตรวจพินิจความครบถ้วนของข้อมูลในบันทึก หรือใน
เอกสาร หลักฐาน ซึ่งควรมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต 
3. ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บบันทึก หลักฐาน หรือ
เอกสารซึ่งสามารถทวนสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 
รอบการรับรอง 
4. สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวกที่ 3 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
Standards Operating Procedure (SOP)  

การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 
ปัจจุบันตลาดโลกให้ความส าคัญกับระบบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อีกท้ัง 

กระแสของผู้บริโภคที่ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในฐานะประเทศที่
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 

  กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยรับรองท าหน้าที่ให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตาม
มาตรฐานเกษตรอาเซียน โดยมีส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 ท าหน้าที่ตรวจรับรองในส่วนภูมิภาคและ
มีกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเป็นหน่วยงานส่วนกลาง  ท าหน้าที่ประสานงานการตรวจรับรองตาม
ระบบคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Standards Operating Procedure : SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ที่ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอ้างอิงเอกสารระบบจัดการคุณภาพ ประกอบด้วยคู่มือคุณภาพ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน แบบฟอร์ม และคู่มือการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 : 2012 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (SOP) ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
            (นายยสิศร์  อินทรสถิตย์) 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
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สารบัญ 
  

 หน้า 
ค าน า  
- วัตถุประสงค์ 1 
- ขอบเขต 1 
- ผู้รับผิดชอบ 1 
- ค านิยาม 1 
- แผนภูมิกระบวนการด าเนินงานตรวจประเมิน เพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 

และตรวจต่ออายุ   
3 

- ขั้นตอนการตรวจประเมิน   และการตรวจต่ออายุ  ของการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 4 
- ขั้นตอนการท างาน 5 
ภาคผนวก 9 
- นโยบายคุณภาพ 10 
- แบบฟอร์ม  

แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน (F-7) 11 
แบบบันทึกการแจ้งก าหนดการตรวจประเมิน (F-8) 12 
ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (F-9) 13 
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (F-16) 14 
แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (F-20) 15 
แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบเดี่ยว (F-51.1) 16 
แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม (F-53) 21 
แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F-56) 26 
แบบใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (รายเดียวพืชไม่เกิน 10 ชนิด (F-65.1)  51 
แบบใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (รายเดียวพืชมากกว่า 10 ชนิด) (F-65.2) 52 
แบบใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แบบกลุ่ม) (F-65.3) 55 
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คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
Standards Operating Procedure (SOP)  

 

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
2. ขอบเขต ครอบคลุมกระบวนการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ที่ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร 
3. ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 

และหน่วยงานที่ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิจั ยและพัฒนาการเกษตร 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.ค านิยาม   
1. แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ และการแสดงฉลากของ

ผลิตผลที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน 
2.  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หมายถึง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน 
3.  การรับรอง หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

อาเซียน หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
4.  การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หมายถึง การให้การรับรองระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ว่า

สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
5. ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล องค์กร ผู้ผลิต หรือ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับการรับรอง 
6.  ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง 

จากกรมวิชาการเกษตร 
7. คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตาม

หัวข้อที่ก าหนดในมาตรฐานสินค้า เพ่ือตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อก าหนด 
ซึ่งจะด าเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก 

9. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลัง
การรับรองที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าผู้
ได้รับการรับรองมีการน ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ และยังมีประสิทธิผลอยู่ 

10. ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด 

11. คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินซึ่ง
ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  (ถ้ามี) 
และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

12. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรม
วิชาการเกษตรก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมิน 
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13. ผู้ทบทวนทางเทคนิค หมายถึง ผู้ตรวจประเมินอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน
เพ่ือการรับรองแปลงที่ยื่นขอ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ทบทวนรายละเอียด
ของผลการตรวจประเมิน 

14. การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดท าเป็น
เอกสาร เพ่ือให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน 

15. ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน
การผลิตพืช 

16. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต (Grower / Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่
มีสมาชิกผู้ผลิตท าการผลิต และรวมกลุ่มกันเพื่อท าการผลิต 

17. นิติบุคคล (Juristic Person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร     

18.  ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองแหล่งผลิตพืชหรือการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

19. ระบบคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่องค์กรก าหนดไว้และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ตั้งไว้        

20. พืช หมายถึง พรรณพืชทุกชนิดและทุกส่วนของพืช ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้นตอ 
หน่อ กิ่ง ใบ ราก หัว ดอก และเมล็ด ทั้งนี้ให้รวมถึงเห็ด  

21.  พืชอินทรีย์ หมายถึง พืช ผลิตผลจากพืช ที่ได้จากการผลิตโดยวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้พืชที่
มีการตัดต่อสารพันธุกรรมและฉายรังสี 
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แผนภูมิกระบวนการด าเนินงานตรวจประเมิน เพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์และตรวจต่ออายุ   

ด าเนินการตรวจประเมิน 
แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจติดตาม

แก้ไขข้อบกพร่อง ไม่เกิน 2 ครั้ง 
หรือยกเลิกค าขอ 

นัดหมายและด าเนินการประชุม 
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให้

การรับรอง 

จัดท ารายงานและแจ้งผลการตรวจ 
ประเมิน/ทบทวนทางเทคนิค 

จัดท าใบรับรองและทะเบยีนรายช่ือ 
ผู้ไดร้ับการรับรอง 

ส่งใบรับรองให้ผูไ้ด้รับการ 
รับรอง และเผยแพร่รายชื่อ 

ผู้ไดร้ับการรับรอง 

พักใช้ ยกเลิก  
เพิกถอน 

ตรวจต่ออายุการรับรอง 

มีข้อบกพร่อง 

ไม่มีข้อบกพร่อง 

เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุม่เกษตรกร/ 
ยื่นค าขอ 

รับค าขอและตรวจสอบ 
ค าขอ 

คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน และ 
วางแผนการตรวจประเมิน 

เตรียมการตรวจประเมิน 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน   และการตรวจต่ออายุ  ของการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  
ผู้ปฏิบัติการ 

 
   ขั้นตอน 

เกษตรกร/กลุ่ม 
เกษตรกร/ 
นิติบุคคล 

เจ้าหน้าที ่
กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

คณะผู้ตรวจ
ประเมิน 

เลขาคณะกรรมการ
รับรอง/ ผอ.กลุ่ม

ถ่ายทอดฯ 

เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
ถ่ายทอด/กมพ. 

คณะกรรมการ
รับรอง 

ผอ.สวพ./ศวพ. / 
กมพ. 

KPIs 

1.ย่ืนค าขอ         

2.รับค าขอและตรวจ 
   สอบค าขอ 

        

3.คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน
และวางแผนการตรวจประเมิน 
 

        

4.เตรียมการตรวจประเมิน 
 
 

        

5.ด าเนนิการตรวจประเมนิ 
  - แก้ไขและตรวจติด 
ตามแก้ไขข้อบกพรอ่ง 
  - ยกเลิก ค าขอ  

                            
          

    ตรวจประเมินแล้วเสร็จภายใน  
1  รอบการผลิต  

6. จัดท ารายงานการตรวจ
ประเมนิ/แจ้งผลการตรวจ
ประเมนิ 

             จัดท ารายงานให้แล้วเสรจ็
ภายใน 15 วันท าการ 
หลังจากเสร็จสิน้การตรวจ
ประเมนิ  

7.นัดหมายและด าเนนิการประชุม
คณะกรรมการรับรองเพือ่
พิจารณาให้การรับรอง พกัใช้ 
ยกเลิก เพกิถอน 

                                        
จัดประชมุ อย่างนอ้ยเดอืนละ 
1 ครั้ง 

8.จัดท าใบรับรองและทะเบียน
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง 

       ออกใบ รับรอง ภายใน  15 
วันท าการ หลังจาก คณะ
กรรมการฯ พจิารณาให้การ
รับรอง 

9.ส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการ
รับรอง 

       
ไม่เกิน 15  วันท าการ 

 

หมายเหตุ : การตรวจต่ออายุมีขั้นตอนเหมือนการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุกข้ันตอน  

YES 

 

 

  

NO 

 

 

 

NO 

NO 

 

YES 
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6. ข้ันตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมิน และการตรวจต่ออายุ  
ของการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 ขั้นตอนที่ 1 ยื่นค าขอ     
 เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) เจ้าหน้าที่ สวพ. หรือ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานเครือข่ายของ สวพ. 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบเดี่ยว (F-51.1) 
 2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม (F-53.1) 

  ขั้นตอนที่ 2 รับค าขอและตรวจสอบค าขอ   
 เจ้าหน้าที่ของ ส านัก /ศูนย์/กลุ่ม (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ ขอบข่าย และความ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ กรณีหน่วยงานเครือข่ายของ สวพ.  
รับค าขอ ให้หน่วยงานเครือข่ายจัดส่งสรุปผลการรับค าขอประจ าเดือนโดยแจ้งรายชื่อเกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่ม
เกษตรกร ขอบข่าย และจ านวนค าขอ ให้ สวพ. ทราบ กรณีที่ สวพ.รับค าขอ เมื่อได้พิจารณาที่ตั้งของฟาร์มแล้วพบว่า
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ให้ด าเนินการส่งค าขอ และเอกสารประกอบค าขอทั้งหมดให้หน่วยงานนั้น เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบเดี่ยว (F-51.1) 
 2. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม (F-53.1) 

  ขั้นตอนที่ 3  คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจประเมิน 
            ผู้อ านวยการ สวพ./ ผู้อ านวยการ ศวพ. คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน และมอบหมายให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินด าเนินการวางแผนการตรวจประเมิน   ทั้งนี้การคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินให้พิจารณาจากความรู้
ความสามารถที่ตรงกับขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจประเมินตรงตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรองให้
ติดต่อ กมพ. หรือ สวพ. อื่น หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะผู้ตรวจประเมิน หรือใช้ผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มีความรู้ใน
ขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (F-9) 
2. ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินภายนอก (F-18) 
3. ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (F-16) 
4. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบเดี่ยว (F-51.1) 
5. แบบค าขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แบบกลุ่ม (F-53) 
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ (RE-3) 
7. ตารางก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (Man-day) การผลิตพืชอินทรีย์ ส าหรับการรับรอง 
    แหล่งผลิตพืช (SD-54) 
8. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน (F-7) 
9. แบบบันทึกการแจ้งก าหนดการตรวจประเมิน (F-8) 
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 ขั้นตอนที่ 4  เตรียมการตรวจประเมิน 
  คณะผู้ตรวจประเมินรับทราบแผนการตรวจประเมิน  และ เตรียมการก่อนตรวจประเมิน โดยท าการศึกษาค า

ขอ รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล  และการทบทวนมาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจประเมิน
เพ่ือการรับรอง และจัดท าก าหนดการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการตรวจประเมิน  (Man-day) และ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน  (F-7) 
2. รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล 
3. แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F-56) 

 ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการตรวจประเมิน 
            คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และให้เป็นไปตามก าหนดการตรวจประเมินที่ได้

ก าหนดไว้ ซึ่งการตรวจประเมินประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร/บันทึก การตรวจพินิจ /การสังเกต
กิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ และอาจมีการสุ่มตัวอย่าง ดิน น้ า หรือพืช ในกรณีสงสัย จากนั้นให้บันทึกสิ่งที่
พบจากการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  เมื่อการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะ
ผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาผลการตรวจประเมิน จัดท าแบบบันทึกข้อบกพร่องฟาร์ม และแจ้งให้เกษตรกรรับทราบผล
การตรวจประเมินพร้อมลงชื่อในแบบบันทึกข้อบกพร่องฟาร์ม  
 กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินครบทุกหัวข้อ ให้ผู้ตรวจประเมินจัดท าแบบสรุปการตรวจ   
ประเมินฟาร์ม 
 กรณีท่ีไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ด าเนินการนัดหมายการตรวจประเมินในครั้งต่อไป 
 กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกรรับทราบและให้เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข และก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ พร้อมนัดหมายช่วงเวลาในการตรวจประเมินครั้งต่อไป  

ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรอง และการตรวจต่ออายุพืชอินทรีย์ให้ยึดแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

1. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 3 ครั้ง หากการตรวจประเมิน  
ไม่สามารถเสร็จสิ้นภายใน 3 ครั้ง ให้พิจารณายกเลิกค าขอและให้ยื่นใหม่เมื่อมีความพร้อม ก าหนดการ
ตรวจประเมินอาจได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ซึ่งสาเหตุจากการแก้ไขอาจจะเกิดจาก
การร้องขอของผู้ขอ การรับรอง หรือคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะมีการแจ้ง
ให้กับผู้ขอการรับรองทราบ ณ ตอนประชุมเปิด 

2. การตรวจประเมินแก้ไขข้อบกพร่องจะตรวจไม่เกิน 2 ครั้ง ในข้อก าหนดเดียวกัน ถ้าไม่ด าเนินการแก้ไข 
จ าเป็นต้องยกเลิกค าขอ 

การตรวจต่ออายุ 
1. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองจะท าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 2 ครั้ง หากการตรวจ

ประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 2 ครั้ง และเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะ
พิจารณายกเลิกค าขอ 

2. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินกว่า 60 วัน นับจาก
วันตรวจต่ออายุครั้งแรก ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร 
กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองไม่ต่อจากใบรับรองฉบับเดิม  

3. การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินกว่า 60 วัน นับจาก
วันตรวจต่ออายุครั้งแรก ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและปัญหาเกิดจากคณะผู้ตรวจ
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ประเมินให้ด าเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจาก
ใบรับรองฉบับเดิม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนการตรวจประเมินประจ าเดือน  (F-7) 
2. รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข้อมูล 
3. แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F-56) 

 ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
           หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง การทวนสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการ
ตรวจประเมิน และรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน บันทึกข้อบกพร่อง และบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ า และพืช
ส่งวิเคราะห์ (ถ้ามี) เสนอผู้ทบทวนทางเทคนิค เพ่ือทวนสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน และลง
นามในบันทึกข้อความ  และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารการตรวจประเมินทั้งหมด ส่งให้งานสารบรรณ
ของหน่วยงาน กรณีเกษตรกรมีข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขได้ตามก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 2 ครั้ง
เกษตรกรจะถูกยกเลิกค าขอ (กรณีเป็นการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง) หรือลดขอบข่าย พักใช้เพิกถอน (กรณีเป็น
การตรวจติดตาม) หรือไม่ต่ออายุใบรับรอง (กรณีเป็นการตรวจต่ออายุ)   
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F-56) 
  ขั้นตอนที่ 7  นัดหมายและด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณา 

7.1 เลขาคณะกรรมการรับรอง/ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจัดเตรียมการประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  

7.2 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และ
พิจารณาให้การรับรอง พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน 

7.3 เลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช บันทึกผลการประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม แจ้งมติผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ให้เกษตรกร/คณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการตามมติต่อไป 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนการประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  
3. หนังสือเชิญประชุม  
4. ระเบียบวาระการประชุม 
5. เอกสารประกอบการประชุม 
6. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (F-20) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

 ขั้นตอนที่ 8  จัดท าใบรับรองและทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองมีมติพิจารณาให้การรับรอง เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดส่งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการรับรองให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อจัดท าใบรับรอง และจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้
ได้รับการรับรอง จากนั้นน าเสนอผู้อ านวยการ สวพ. ลงนาม  
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรอง 
2. ใบรับรอง  
3. ฐานข้อมูลใบรับรอง 
4. ฐานข้อมูลเกษตรกร 

      ขั้นตอนที่ 9 ส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการรับรอง 
      เมื่อจัดท าใบรับรองและผู้อ านวยการ สวพ. ลงนามแล้วจึงจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ใบรับรอง 

 หมายเหตุ การตรวจต่ออายุมีขั้นตอนเหมือนการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุกขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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นโยบายคุณภาพ 
กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามมาตรฐาน สินค้าเกษตร เรื่อง การ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (มกษ.) 
แก่ภาครัฐและเอกชน จึงได้ก าหนดนโยบายคุณภาพส าหรับการด าเนินงานของ กรมวิชาการเกษตรไว้ ดังนี้ 

“กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการ
ผลิตพืชอินทรีย์ ด้วยคุณภาพ บริการที่รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าทางด้านการเกษตร และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดต่างประเทศ   

เพ่ือให้สามารถบรรลุนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ดังนี้ 

1. บริหารและด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC  
   17065 : 2012 และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 การตรวจประเมินและให้การรับรองแก่ผู้ยื่นค าขอด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

 การตรวจติดตามผลผู้ได้รับการรับรองอย่างสม่ าเสมอ 
 รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารของผู้ยื่นค าขอทุกรายอย่างเคร่งครัด 
 สรรหาทรัพยากรที่จ าเป็น รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เพียงพอ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ร่วมมือ สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่สาธารณชน 

2. ได้รับการรับรองระบบงาน (Accredited) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในขีดความสามารถและ 
    สถานภาพ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


